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MOTTO  

1. “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” (Q.S Al Baqarah: 286). 

2. “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha 

Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S. Al Baqarah: 216) 

3. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (Q.S. Al Insyirah: 6 – 8). 
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ABSTRAK 

 

 

Romdhiana, Yusriza Firdausi. 2020. Kemampuan Imajinasi Matematis Siswa 

Tunanetra SMPLB pada Pembelajaran Joyfull Learning Berbantuan Audio 

Geobraille. Skripsi, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sugiman, M.Si. 

Kata kunci: Imajinasi Matematis, Joyfull Learning, Audio Geobraille. Tunanetra 

 

Kemampuan imajinasi matematika sangat diperlukan bagi siswa tunanetra 

dalam menyelesaikan soal matematika, terutama pada materi geometri. Siswa tunanetra 

yang kehilangan fungsi penglihatan merasa kesulitan dalam mengenali dunia luar yang 

bersifat visual, contohnya dalam membedakan objek yang mempunyai karakteristik 

yang mencolok, objek yang berkaitan dengan bentuk, keluasan, serta kedalaman. 

Akibatnya kemampuan imajinasi matematika siswa tunanetra cenderung terhambat 

dari siswa normal pada umumnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan imajinasi 

matematis adalah melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media 

Audio Geobraille. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

imajinasi matematis siswa tunanetra pada materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan 

luas gabungan bangun datar segiempat melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning 

dengan bantuan media Audio Geobraille. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yang menggunakan single subject research design. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa tunanetra kelas IX-A di SLB-A Wantuwirawan tahun pelajaran 2019/2020. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, tes imajinasi matematis, 

dan wawancara. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan dua 

kondisi besar selama proses penelitian, yaitu analisis dalam kondisi dan antar kondisi. 

Analisis dalam kondisi meliputi komponen panjang kondisi (panjang interval), 

kecenderungan arah, tingkat stabilitas, tingkat perubahan, jejak data, dan rentang. 

Analisis antar kondisi meliputi jumlah variable yang diubah, perubahan kecenderungan 

arah dan efeknya, perubahan stabilitas dan efeknya, perubahan level data, serta data 

yang tumpang tindih (overlap). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kemampuan 

imajinasi matematis siswa tunanetra pada materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan 

luas gabungan bangun datar segiempat melalui pembelajaran Joyfull Learning dengan 

bantuan media Audio Geobraille telah memenuhi ketiga aspek imajinasi matematis 

yaitu: 1) Scientific Sensitivity yang meliputi indikator Emotional Understanding (EU) 

dan The Experience of Imagination (EI); 2) Scientific Creativity yang meliputi 

indikator Diversity (D) dan Originality (O); 3) Scientific Productivity yang meliputi 

indikator Creation and Reproduction (CR) dan Scientific Sense of Reality (SSR).  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan menjadi bekal utama yang harus 

dimiliki oleh masyarakat sebagai tonggak dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Menurut Undang – Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengoptimalkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003). 

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab (Sisdiknas, 2003). Sehingga untuk 

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pendidikan yang benar-benar 

dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh meliputi aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap, serta nilai-nilai budaya yang diberikan kepada siswa. 

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 (1) yang mengamanahkan bahwa 

“Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian diperkuat 

dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 5 (2) yang menyebutkan “Warga Negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau social berhak 

memperoleh pendidikan khusus”. UU tersebut menegaskan bahwa pendidikan 

bukan hanya diprioritaskan bagi anak normal dengan kemampuan intelektual 

tinggi, tetapi anak yang mengalami hambatan intelektual atau berkebutuhan khusus 

juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya mengalami 

kelainan atau penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial atau emosional 

dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan 
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pelayanan khusus (Sari, 2017). Untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan 

bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pemerintah telah menyediakan berbagai 

bentuk layanan pendidikan (sekolah). Pada dasarnya sekolah untuk ABK sama 

dengan sekolah anak normal pada umumnya. Namun karena kondisi dan 

karakteristik keterbatasan ABK, sekolah dirancang secara khusus sesuai dengan 

jenis keterbatasan. 

Menurut Wardhani (2012: 74) terdapat beberapa macam sekolah dengan 

pelayanan khusus untuk ABK, di antaranya adalah Sekolah Luar Biasa (SLB), 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Terpadu atau Mainstreaming, dan 

Sekolah Inklusi. Klasifikasi SLB di Indonesia berdasarkan jenis ketunaan dapat 

dibedakan menjadi: (1) SLB bagian A, khusus untuk anak Tunanetra, (2) SLB 

bagian B khusus anak Tunarungu, (3) SLB bagian C khusus anak Tunagrahita, (4) 

SLB bagian D khusus anak Tunadaksa, (5) SLB bagian E,  khusus anak Tunalaras, 

dan (6) SLB bagian G, diperuntukkan bagi tunaganda, yakni mereka yang memiliki 

kombinasi kelainan. Ketunaan yang dimiliki oleh ABK tentunya menjadi faktor 

penghambat utama dalam menerima materi di sekolah. Salah satu jenis ketunaan 

ABK adalah tunanetra. 

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018/2019 

terdapat 185 Sekolah Luar Biasa di Jawa Tengah dengan jumlah siswa Sekolah 

Dasar hingga Sekolah Menengah Atas sebanyak 17.347 siswa, sedangkan jumlah 

siswa penyandang tunanetra di Indonesia sebanyak 3.841 siswa (PDSPK 

Kemendikbud, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah 

siswa tunanetra yang memerlukan layanan pendidikan berkualitas sesuai dengan 

keterbatasan yang dimilikinya. Tunanetra adalah salah satu jenis anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki hambatan pada saraf sensori penglihatan. Dari hambatan 

saraf sensori tersebut, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua katagori yaitu 

penyandang tunanetra total dan penyandang tunanetra low-vision (Prasetyo, 2018). 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Nomor 10/D/KR/2017 Tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus, 

disebutkan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

dipelajari oleh siswa SMPLB. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang 
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memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui 

matematika, siswa dapat dilatih untuk berpikir kritis, logis, kreatif, sistematis, dan 

kemauan kerjasama yang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Suherman et al. 

(2003) sebagaimana dikutip dalam Nurdiyah et al. (2018: 10) bahwa matematika 

merupakan suatu ilmu sains yang sistematis dan terstruktur, dimana konsep 

matematika merupakan susunan secara hierarki, terstruktur, logis, dan sistematis 

dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks.  

Menurut Suyitno (2014) matematika sebagai bagian dari pengetahuan dan 

memiliki karakteristik tertentu yaitu objeknya yang bersifat abstrak. Karena objek 

matematika bersifat abstrak, maka ilmu dalam matematika tidaklah mudah jika 

hanya sekedar dihafalkan. Untuk memahami objek abstrak dalam matematika maka 

diperlukan keaktifan siswa dalam pembelajaran agar mereka mampu 

mengonstruksi pemahaman mereka sendiri.  

National Council of Teachers of Mathematics (2000: 29) menyatakan 

bahwa pembelajaran matematika di sekolah dari jenjang prekindergarten hingga 

pendidikan menengah memerlukan standar pembelajaran yang berfungsi untuk 

menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan penalaran 

matematis, memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar yang bermanfaat. 

Standar pembelajaran tersebut meliputi standar isi dan standar proses. Standar isi 

adalah standar pembelajaran matematika yang memuat konsep-konsep materi yang 

harus dipelajari oleh siswa yaitu bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, 

pengukuran, analisis data, dan peluang. Standar proses adalah kemampuan-

kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai standar isi. Standar proses 

meliputi pemecahan masalah (problem solving), penalaran (reasoning), komunikasi 

(communication), penulusuran pola atau hubungan (connections), dan representasi 

(representation). Seorang guru harus mengembangkan kemampuannya dalam 

pemecahan masalah, mengingat termasuk di dalam tugasnya nanti ketika menjadi 

guru adalah membimbing siswa agar belajar untuk dapat menyelesaikan soal 

matematika. Seperti yang dikemukakan dalam NCTM Program Standards (2003) 

bahwa seorang calon guru matematika haruslah mampu mengomunikasikan pikiran 

matematisnya secara lisan dan tertulis kepada teman-temannya, para dosen, dan 
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kepada yang lainnya. Selain itu, dalam proses penyelesaian soal matematika, 

seseorang juga membutuhkan kemampuan imajinasi matematis yang baik.  

Penelitian Nemirovsky dan Ferrara (2008) tentang imajinasi matematis 

menunjukkan bahwa imajinasi matematis dalam daya kognitif siswa melibatkan 

aktivitas gerakan  (gerakan tangan, ucapan, dan aktivitas lain dari sensor motorik) 

pada pembelajaran sehingga sangat penting dalam mengembangkan kreativitas dan 

inovasi siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

Imajinasi bukan hanya kemampuan untuk membentuk citra, tetapi 

kemampuan untuk berpikir dengan cara tertentu. Siswa perlu diberikan stimulus 

(rangsangan) sebagai bentuk dorongan agar mampu berpikir sendiri dengan 

menekankan imajinasi mereka. Imajinasi ini dapat menjadi fokus utama dalam 

pembelajaran yang efektif (Wilke, 2010). Selain itu, imajinasi telah terlibat sebagai 

kunci kreativitas matematika dalam menghasilkan dan memanipulasi gambar 

(Abrahamson, 2006). Pada proses pembelajaran dalam kaitannya dengan 

pemecahan masalah matematika, kemampuan membayangkan yang dimiliki oleh 

siswa tidak memiliki batasan dan kendala yang berarti (Carroll et al., 2010). 

Kreativitas siswa dalam kaitanyya dengan kemampuan imajinasi pada pemecahan 

masalah matematika inilah yang perlu ditekankan dan ditingkatkan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Perspektif Egan dan Steiner mengklaim bahwa anak-anak yang berada di 

antara usia 5 hingga 14 tahun merupakan usia belajar terbaik melalui imajinasi, 

karena ini adalah metode alami dan paling kuat ketika mereka terlibat dengan 

pengetahuan (Van Alphen, 2011). Kedua perspektif ditekankan agar melibatkan 

kemampuan imajinasi siswa dalam membangun pengetahuan atau memecahkan 

masalah. Hal ini berarti bahwa usia siswa pada sekolah dasar dan menengah 

sangatlah tepat dalam membangun imajinasi matematis yang berhubungan dengan 

penanaman konsep dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu standar pembelajaran matematika yang memuat konsep-konsep 

matematika yang membutuhkan kemampuan imajinasi dalam penyelesaian 

masalah yaitu geometri. Geometri merupakan ilmu matematika mengenai bangun, 

bentuk, dan ukuran benda-benda (Bramasti, 2012 dalam Pradithya, 2017). Dilihat 

dari sudut pandang psikologi, geometri merupakan penyajian abstraksi pengalaman 
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visual dan ruang, misalnya bidang, pengukuran, dan pemetaan. (Sutama et al, 2014, 

Pradithya, 2017). Menurut Abdussakir (dalam Putra, 2011) penguasaan siswa 

dalam memahami konsep geometri masih rendah dan perlu ditingkatkan. Begitu 

juga pernyataan dari Jiang (dalam Putra, 2011) yang menuturkan bahwa salah satu 

bagian dari matematika yang sangat lemah diserap oleh siswa di sekolah adalah 

geometri, kebanyakan siswa pada sekolah menengah atas memiliki pengetahuan 

ataupun pengalaman yang terbatas mengenai geometri. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan materi geometri bagi siswa normal pada umunya masih merasa 

kesulitan, apalagi penguasaan materi geometri bagi siswa dengan keterbatasan 

indera penglihatan (tunanetra). 

Hilangnya fungsi penglihatan membuat siswa tunanetra kesulitan bahkan 

tidak mampu mengenali dunia luar yang bersifat visual, contohnya dalam 

membedakan objek-objek yang mempunyai karakteristik yang mencolok, objek 

yang berkaitan dengan bentuk, keluasan (kedalaman), bahkan pengenalan terhadap 

warna. Akibatnya perkembangan kemampuan kognitif siswa tunanetra cenderung 

terhambat dari pada siswa normal (Susanto, 2009: 60). Menurut Hildayani (2014) 

siswa tunanetra masih bisa mengumpulkan informasi dari indera yang masih ada 

yaitu telinga dan perabaan (taktual). Anak-anak yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan memiliki kebutuhan yang harus dialaminya sendiri secara konkret dan 

melakukan apa yang dia pelajari untuk membantunya membuat persepsi sendiri 

(learning by doing). Mereka dapat melakukan kedua hal di atas dengan 

mengorientasikan pengalaman belajar melalui kejadian nyata dan penggunaan 

benda atau material yang mendukung pengalaman mengenal bentuk, ukuran, dan 

tekstur.  

Salah satu upaya untuk memberikan pengalaman belajar, guru diharapkan 

memiliki tiga sikap dalam menciptakan suasana pembelajaran matematika yang 

inovatif, yaitu guru setidaknya harus mengetahui hakikat matematika, hakikat anak, 

dan bagaimana cara mengajarkan matematika berdasarkan teori yang ada (Mariya 

et al., 2013: 40). Menurut Doyran (2012) dan Salmi & Thuneberg (2015) dalam 

Handayani (2019), dijelaskan bahwa seorang guru harus memiliki strategi agar 

materi pembelajaran matematika mudah diserap oleh siswa. Karena sifatnya yang 

abstrak, maka dalam pembelajaran matematika masih diperlukan benda-benda yang 
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menjadi perantara, contohnya penggunaan alat peraga atau media pembelajaran 

yang berfungsi untuk mengkonkretkan, sehingga fakta-faktanya lebih jelas, lebih 

mudah diterima oleh siswa. Melalui media pembelajaran yang digunakan, 

diharapkan pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan lebih mudah 

dipahami terlebih bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti tunanetra.  

Berdasarkan hasil observasi di SLB-A Wantuwirawan Salatiga, diperoleh 

data bahwa kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah 

kurikulum 2013. Aspek psikomotorik atau keterampilan lebih diutamakan daripada 

aspek kognitif. Hasil wawancara dengan guru matematika kelas IX SLB-A 

Wantuwirawan Salatiga diperoleh data bahwa dalam proses belajar materi geometri 

siswa masih mengalami kesulitan dan mudah lupa dalam menyebutkan sifat-sifat 

bangun datar yang bersifat abstrak. Kegiatan belajar mengajar hanya berpusat pada 

guru, metode ceramah, dan belum diterapkan pembelajaran yang bermakna. 

Ketersediaan media pembelajaran matematika sangat terbatas, hanya melibatkan 

kemampuan indera peraba (taktil), serta belum menggunakan media pembelajaran 

yang berbasis audio dan perabaan. Selain itu ketika siswa menyelesaikan soal 

matematika, belum adanya jawaban yang benar khususnya pada materi geometri 

tentang sifat-sifat bangun datar dan luas gabungan bangun datar. Siswa masih 

mengalami kendala dalam penanaman konsep bangun datar dikarenakan 

keterbatasan kemampuan visual dan cenderung menganggap bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit.  

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan media pembelajaran yang didesain 

khusus bagi siswa tunanetra sangat dianjurkan. Desain khusus yang dimaksudkan 

adalah media yang tidak hanya menggunakan kemampuan perabaan (taktil) saja 

dalam penggunaannya, namun media yang dapat diraba sekaligus juga dilengkapi 

dengan audio yang berfungsi untuk menjelaskan objek-objek matematika yang 

dipelajari. Penambahan keterangan dalam bentuk huruf braille pada objek-objek 

matermatika yang dipelajari oleh siswa tunanetra juga sangat diperlukan. Huruf 

braille dalam media pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk lebih 

memahami penjelasan materi dalam bentuk audio. Sehingga media pembelajaran 

yang didesain dengan menggabungkan indera perabaan dan pendengaran ini sangat 



7 
 

 
 

menarik apabila dikembangkan dan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika. 

Salah satu upaya untuk mengubah mindset siswa bahwa matematika itu 

merupakan pembelajaran yang tidak sulit dan menyenangkan adalalah dengan 

menggunakan strategi yang tepat, salah satunya penggunaan strategi joyfull 

learning. Adapun definisi dari strategi joyfull learning adalah strategi, metode, 

konsep dan praktik pembelajaran yang merupakan sinergi dari pembelajaran 

kontekstual, teori konstruktivisme, dan pembelajaran aktif yang di dalamnya 

terdapat sebuah kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan 

terpaksa atau tertekan.  

Strategi joyfull learning adalah pendekatan yang digunakan guru untuk 

membuat siswa lebih dapat menerima materi yang disampaikan yang dikarenakan 

suasana yang menyenangkan dan tanpa ketegangan dalam menciptakan rasa 

senang. Penciptaan rasa senang terkait dengan kondisi jiwa bukanlah proses 

pembelajaran tersebut menciptakan suasana ribut dan hura-hura. Menyenangkan 

atau mengasyikkan dalam belajar di kelas yang dimaksud adalah berupa 

kegembiraan yang dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar, adanya 

keterlibatan penuh dari diri siswa saat pembelajaan, serta terciptanya makna, 

pemahaman dan nilai yang membahagiakan siswa. Pembelajaran yang 

menyenangkan bukan semata-mata pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk 

tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran yang didalamnya terdapat 

suasana yang kondusif antara guru dan siswa, tidak ada perasaan tertekan dalam 

diri siswa, siswa lebih menikmati strategi yang diberikan oleh guru dengan jalinan 

komunikasi yang saling mendukung.  

Menurut Kholil (2009), Joyful learning merupakan sebuah strategi, konsep, dan 

praktik pembelajaran yang menjadi sinergi dari pembelajaran bermakna, pembelajaran 

kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif (active learning) dan psikologi 

perkembangan anak. Dengan demikian siswa akan bersemangat dan gembira dalam 

belajar karena mereka tahu apa makna dan gunanya belajar. Belajar yang sesuai dengan 

minat dan hobinya (meaningful learning) karena mereka dapat memadukan konsep 

pembelajaran yang sedang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dengan 

berbagai topik yang sedang “in” berkembang di masyarakat. Wei et al (2011) dan 

Conklin (2014) menyebutkan bahwa penggunaan media pembelajaran merupakan 
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salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan (joyfull 

learning). Hal ini disebabkan karena siswa melakukan pembelajaran dengan 

bermain dan mendapat pengalaman dari permainan tersebut serta dapat membuat 

kesimpulan sendiri.  

Adapun strategi pembelajaran joyfull learning yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran matematika pada materi sifat-sifat bangun datar 

segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat dengan menggunakan media 

pembelajaran audio geobraille yang dilengkapi dengan audio penyemangat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang berjudul “KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS SISWA 

TUNANETRA SMPLB PADA PEMBELAJARAN JOYFULL LEARNING 

BERBANTUAN AUDIO GEOBRAILLE”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini mendeskripsikan kemampuan imajinasi matematis siswa 

tunanetra melalui strategi pembelajaran joyfull learning berbantuan media 

pembelajaran Audio Geobraille. Penelitian tentang kemampuan imajinasi 

matematis siswa ini dikaji dengan memfokuskan pada pencapaian ketiga aspek 

kemampuan imajinasi matematis siswa menurut (Mun, 2015) yang meliputi: (1) 

Scientific Sensitivity (SS), terdiri dari dua indikator: (a) Emotional Understanding 

(EU); dan (b) The Experience of Imagination (EI);  (2) Scientific Creativity (SC), 

terdiri dari dua indikator: (a) Diversity (D); dan (b) Originality (O); (3) Scientific 

Productivity (SP), terdiri dari dua indikator: (a) Creation and Reproduction (CR); 

dan (b) Scientific Sense of Reality (SSR).    

Bantuan dari media pembelajaran matematika Audio Geobraille selama 

pembelajaran berlangsung difokuskan pada bagaimana tingkat pemahaman materi 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Audio Geobraille sehingga pada 

akhirnya sampai pada tingkat imajinasi siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika.  

1.3 Pembatasan Penelitian  

Agar dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan secara efektif dan optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang dilakukan adalah penerapan strategi pembelajaran Joyfull 

Learning berbantuan media Audio Geobraille dalam meningkatkan 

kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra SMPLB kelas IX pada materi 

sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat. 

2. Subjek penelitian ini adalah siswa tunanetra kelas IX SLB-A Wantuwirawan 

Salatiga.  

3. Penelitian ini terbatas pada materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas 

gabungan bangun datar segiempat yang disesuaikan dengan kompetensi dasar 

dan kompetensi inti kurikulum Sekolah Luar Biasa Tunanetra. Materi yang 

digunakan dibatasi mulai dari Kompetensi Dasar 3.1 “Memahami konsep 

bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga, jajargenjang, trapesium, belah 

ketupat, layang-layang, segi-n)” dan 4.1 “Mengklasifikasi bangun-bangun 

datar” sampai Kompetensi Dasar 3.2 “Memahami luas gabungan bangun datar” 

dan 4.2  “Menghitung luas permukaan bangun datar gabungan”. Bangun datar 

segiempat yang dipelajari selama penelitian terdiri atas persegi, persegi 

panjang, jajargenjang, trapezium, belah ketupat, dan layang-layang. Bahasan 

materi sifat-sifat bangun datar segiempat meliputi: definisi dari setiap jenis 

segiempat, serta karakteristik khusus (sisi, sudut, diagonal, dan sumbu simetri) 

yang dimiliki oleh setiap jenis segiempat. Adapun bahasan materi luas 

gabungan bangun datar segiempat meliputi: rumus luas dari setiap jenis 

segiempat, contoh cara perhitungan luas segiempat, dan luas gabungan dari 

beberapa jenis segiempat. Pokok bahasan bangun datar segiempat kelas IX di 

SMPLB tersebut berbeda dengan yang terdapat di SMP regular yang mestinya 

dibahas pada kelas VII. Hal ini karena pada SMPLB, kompetensinya lebih 

disederhanakan dan disesuaikan dengan keterbatasan ketunaan yang dialami 

oleh siswa.   

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

(1) Bagaimanakah kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra pada materi 

sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat 
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melalui pembelajaran Joyfull Learning dengan bantuan media Audio 

Geobraille?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

(1) Mendeskripsikan kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra pada 

materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar 

segiempat melalui pembelajaran Joyfull Learning dengan bantuan media 

Audio Geobraille 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat. Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat secara Teori 

Secara teori, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai 

deskripsi kemampuan imajinasi matematis dengan menerapkan pembelajaran 

Joyfull Learning apabila dibantu dengan media Audio Geobraille yang disesuaikan 

kebutuhan siswa tunanetra pada pembelajaran matematika. 

1.6.2 Manfaat Secara Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

(1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan terkait dengan 

pembelajaran Joyfull Learning dengan bantuan media Audio Geobraille serta 

pengaruhnya terhadap kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra 

(2) Memperoleh wawasan baru tentang urgensi penggunaan media Audio 

Geobraille dalam membantu kegiatan belajar dan mengajar pada siswa 

tunanetra. 

(3) Mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung masalah yang 

dihadapi siswa tunanetra dalam proses pembelajaran matematika. 

(4) Menambah wawasan mengenai cara belajar siswa tunanetra sebagai refleksi 

penelitian selanjutnya dan perbaikan. 
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1.6.2.2 Bagi Siswa  

(1) Meningkatkan motivasi dan semangat kerja sama antar siswa dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama kemampuan imajinasi 

matematis yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah dalam 

kehidupan sehari-hari.  

(2) Memotivasi dan membantu meningkatkan pemahaman pada pembelajaran 

Matematika, khususnya pada materi geometri tentang sub materi sifat-sifat 

bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat secara 

visual bagi siswa yang mengalami keterbatasan pada indera pengihatan 

(tunanetra) 

(3) Meningkatkan keaktifan siswa melalui pelaksanaan strategi pembelajaran 

Joyfull Learning. 

1.6.2.3 Bagi Pendidik  

(1) Memberikan informasi tentang penggunaan strategi pembelajaran Joyfull 

Learning berbantuan Audio Geobraille terhadap kemampuan imajinasi 

matematis siswa tunanetra. 

(2) Sebagai masukan dan referensi bagi guru SLB dalam proses pembelajaran 

matematika bagi siswa tunanetra 

(3) Memberikan alternatif pemilihan media pembelajaran dalam rangka 

memudahkan pemahaman visual pada siswa tunanetra 

(4) Memberikan motivasi untuk melakukan penelitian yang harapannya dapat 

memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pendidik. 

1.6.2.4 Bagi Sekolah  

(1) Pembelajaran dan penggunaan media dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan dan perbaikan proses 

pembelajaran di SLB serta sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa 

tunanetra dalam pembelajaran matematika. 

1.7 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan agar tidak menimbulkan intepretasi yang 

berbeda dari pembaca dengan memberikan pengertian secara operasional terhadap 

variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Imajinasi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imajinasi 

matematis siswa untuk berimajinasi mengerjakan soal matematika, siswa 

berimajinasi menemukan strategi baru dalam menyelesaikan soal matematika, 

dan siswa berimajinasi dalam mengerjakan soal matematika sesuai dengan 

konsep yang telah didapatkan sebelumnya.  

Indikator kemampuan imajinasi matematis dalam penelitian ini menurut (Mun, 

2015) yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: 

(1) Scientific Sensitivity (SS), terdiri dari dua indikator: (a) Emotional 

Understanding (EU); dan (b) The Experience of Imagination (EI);  

(2) Scientific Creativity (SC), terdiri dari dua indikator: (a) Diversity (D); 

dan (b) Originality (O)  

(3) Scientific Productivity (SP), terdiri dari dua indikator: (a) Creation 

and Reproduction (CR); dan (b) Scientific Sense of Reality (SSR).    

(2) Joyful learning merupakan strategi, konsep dan praktik pembelajaran yang 

merupakan sinergi dari pembelajaran bermakna, pembelajaran kontekstual, 

teori konstruktivisme, pembelajaran aktif (active learning) dan psikologi 

perkembangan anak.  (Anggoro, 2014) 

(3) Media pmbelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Audio 

Geobraille, yang terbuat dari kayu yang dirangkai dengan microkontroler 

arduino mega dan didesain agar menghasilkan output suara. Media 

pembelajaran ini berbentuk papan kayu, dimana dalam satu papan terdiri dari 

beberapa bentuk bangun datar dengan keterangan huruf braille yang apabila 

ditekan pada “push button” maka akan menghasilkan output dalam bentuk 

audio atau suara yang berupa penjelasan tentang materi sifat-sifat bangun datar 

segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat.  

1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari skripsi ini secara garis besar terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang akan diuraikan sebagai 

berikut. 

1.8.1 Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto, persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 
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daftar lampiran.  

1.8.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari 5 bab, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Uraian dari kelima bab tersebut 

adalah sebagai berikut. 

(1) Bab 1 Pendahuluan, menyajikan gagasan pokok yang berhubungan dengan 

penelitian, meliputi latar belakang, focus penelitian, pembatasan penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, 

dan sistematika penulisan. 

(2) Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi kajian teori dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang menjadi kerangka berpikir penyelesaian adalah penelitian 

yang disajikan ke dalam beberapa sub-bab. 

(3) Bab 3 Metode Penelitian, menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian, meliputi: jenis dan desain penelitian, subjek dan lokasi 

penelitian, variabel penelitian dan indikatornya, pengambilan data (bahan, 

alat atau instrumen, teknik pengambilan data penelitian), dan analisis data 

penelitian. 

(4) Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil analisis data dan 

pembahasannya yang disajikan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

(5) Bab 5 Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan setelah mengetahui hasil penelitian. 

1.8.3 Bagian Akhir 

 Bagian akhir dalam penulisan skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Imajinasi Matematis 

 Penelitian Nemirovsky dan Ferrera (2008) tentang imajinasi matematis 

menunjukkan bahwa imajinasi matematis dalam daya kognitif siswa tentu melibatkan 

aktivitas gerakan (gerakan tangan, ucapan, dan aktivitas lain dari sensor motorik) pada 

pembelajaran, sehingga sangat penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi 

siswa dalam memecahkan masalah matematika. Imajinasi bukan hanya kemampuan 

untuk membentuk citra, tetapi kemampuan untuk berpikir dengan cara tertentu. Siswa 

diberikan stimulus (rangsangan) untuk berpikir sendiri dengan menekankan imanjinasi 

mereka. Imajinasi dapat menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang efektif (Wilke, 

2010). Selain itu, imajinasi telah terlibat sebagai kunci kreativitas matematika dalam 

menghasilkan dan memanipulasi gambar (Abrahamson, 2006 dalam Wibowo, 2017). 

Perspektif Egan dan Steiner mengklaim bahwa anak-anak antara usia 5 hingga 

14 tahun sedang belajar terbaik melalui imajinasi, karena ini merupakan metode alami 

yang paling kuat ketika mereka terlibat dengan pengetahuan (Van Alphen, 2011). 

Kedua perspektif ini ditekankan agar melibatkan kemampuan imajinasi siswa dalam 

membangun pengetahuan atau memecahkan masalah.  

Penelitian yang berkaitan dengan imajinasi dalam proses pembelajaran telah 

dilakukan oleh Wilke (2010), Chapman (2008), dan Nemirovskry & Ferrara (2008) 

dengan hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa imajinasi matematika berperan 

penting dalam memecahkan masalah matematika khususnya membantu siswa dalam 

mengembangkan pemikirannya. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Swirski 

(2010), Samli (2011), Kotsopoulos dan Cordy (2009), Van Alphen (2011), hasil 

penelitian mereka mendukung keterlibatan imajinasi dalam proses pembelajaran. 

Tanpa imajinasi, setiap orang tidak dapat menggambarkan kejadian dalam sejarah atau 

permasalahan verbal dalam matematika (Van Alphen, 2011).  

Samli (2011) mengatakan bahwa imajinasi adalah kemampuan untuk 

membentuk ide tentang sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Sementara 
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itu, Van Alphen (2011) menjelaskan bahwa imajinasi adalah kemampuan pikiran untuk 

membangkitkan gambaran mental dari apa yang tidak ada, mereka mengalami seolah-

olah kejadian nyata. Dalam kasus ini, imajinasi adalah kemampuan pikiran yang 

berfungsi untuk membentuk gambar atau ide tertentu.  

Imajinasi adalah salah satu kemampuan kognitif yang paling berharga dan dapat 

memungkinkan seseorang untuk melakukannya sampai melampaui pengalaman aktual 

dan membangun kemungkinan alternatif dimana situasi yang dialami terfragmentasi 

menjadi keseluruhan yang berarti (Passmore, 1985 dalam Liang, 2012). Liu dan Noppe 

Brandon (2009) menyatakan bahwa imajinasi adalah kemampuan untuk memahami 

sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang mungkin ada, atau sesuatu yang tidak dapat 

kita lihat. 

Morosini (dalam Liang, 2012) mengemukakan bahwa imajinasi sebagai salah 

satu "fungsi mental lebih tinggi" yang "melibatkan sintetis dimana menggabungkan 

aspek kenangan atau pengalaman ke dalam konstruksi mental yang berbeda dari masa 

lalu dengan masa depan. Imajinasi matematis yang dimaksud disini adalah imajinasi 

siswa dalam memperoleh pengalaman pada proses pembelajaran apabila dia 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, cara kreatif atau cara 

alternatif yang ditemukan siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Menurut Liang (2017) imajinasi dapat menimbulkan persepsi, dan persepsi 

dapat menghasilkan korespondensi perilaku dan tindakan. Perubahan imajinasi berarti 

kapasitas untuk mengeksplor konsep yang tidak diketahui, membuat sesuatu yang 

abstrak menjadi konkret. Dalam hal ini berarti imajinasi akan menimbulkan suatu 

asumsi-asumsi sehingga siswa akan melakukan imajinasi dalam menghadapi 

permasalahan matematika.  

Menurut Wibowo, dkk (2017: 48) imajinasi tidak hanya kemampuan untuk 

menggambarkan, tetapi kemampuan untuk berpikir dengan caranya. Pentingnya 

imajinasi adalah imajinasi sebagai kunci kreativitas matematika secara umum dan 

menggambarkan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Untuk mengetahui sejauh 

mana imajinasi matematis siswa maka diperlukan indikator untuk mengukur imajinasi 
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matematis siswa, yakni sensory mathematical imagination, creative mathematical 

imagination, and recreative mathematical imagination.  

Sedangkan menurut Mun (2015: 2104) imajinasi matematis memiliki tiga aspek 

dan enam indikator yang yakni sebagai berikut. 

(1) Scientific Sensitivity 

a) Emotional understanding (pemahaman emosional) 

b) The experience of imagination (pengalaman berimajinasi) 

(2) Scientific Creativity 

a) Diversity (perbedaan) 

b) Originality (keaslian) 

(3) Scientific Productivity  

a) Creation and reproduction (penciptaan kreatifitas) 

b) Scientific sense of reality (realitas ilmiah) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek dan indikator imajinasi 

matematis yang dikemukakan oleh (Mun, 2015) di atas untuk mengukur kemampuan 

imajinasi matematis siswa tunanetra. 

2.1.1 Peningkatan Imajinasi Matematis 

Kemampuan imajinasi matematis siswa meningkat ditandai dengan 

terpenuhinya indikator-indikator kemampuan imajinasi yang terus meningkat, 

misalnya siswa yang semula hanya memenuhi indikator-indikator pada aspek Scientific 

Sensitivity (SS) kemudian meningkat memenuhi indikator-indikator pada aspek 

Scientific Creativity (SC), dan selanjutnya meningkat memenuhi indikator-indikator 

pada aspek Scientific Productivity (SP).  

Proses imajinasi matematis pada aspek Scientific Sensitivity diawali dari 

munculnya indikator Emotional understanding (EU) dimana siswa mampu 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang disediakan dengan mengingat 

kembali suatu aturan. Kemudian akan muncul indicator The experience of imagination 

(EI) dimana siswa mampu menyelesaikan soal berdasarkan pengalaman berimajinasi.  

Proses imajinasi matematis pada aspek Scientific Creativity diawali dengan 

munculnya indikator Diversity (D) yaitu siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang 
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efektif. Kemudian akan muncul indikator Originality (O) yaitu siswa mampu 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesain. 

Proses imajinasi Scientific Productivity diawali dengan munculnya indikator 

Creation and reproduction (CR) dimana siswa mampu memunculkan langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa. Selanjutnya akan muncul 

indikator Scientific sense of reality (SSR) dimana siswa mampu mengekspresikan 

abstraksi soal matematika ke dalam contoh-contoh konkret atau sebaliknya. Adapun 

pedoman pengukuran pemenuhan kemampuan imajinasi matematis pada penelitian ini 

terdapat dalam lampiran 30. 

2.2 Tunanetra 

2.2.1 Pengertian Tunanetra 

Anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa merupakan anak yang memiliki 

karakteristik khusus yang memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Tunanetra 

merupakan bagian dari anak luar biasa (Hernawati, 2011). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (dalam Azmil dan Santoso, 2013), Tunanetra berarti mata yang 

rusak, mata yang luka, atau tidak memiliki mata atau buta atau penglihatannya kurang.  

Barraga (dalam Azmil dan Santoso, 2013), memberikan pengertian terkait 

tunanetra dari segi pendidikan, yaitu suatu cacat penglihatan yang menyebabkan 

terganggunya proses belajar dan kurang optimalnya pencapaian belajar sehingga perlu 

adanya metode pengajaran, pembelajaran, penyesuaian, bahan pelajaran, dan 

lingkungan belajar. Siswa yang memiliki kondisi penglihatan yang sangat terbatas dan 

kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari termasuk dalam belajar juga 

dikategorikan dalam penyandang tunanetra (Somantri, 2007: 65). Kondisi penglihatan 

pada penyandang tunanetra tersebut disebabkan oleh kerusakan mata, syaraf optik, dan 

atau bagian otak yang mengolah stimulus visual (Sasraningrat dalam Rudiyati, 2010).  

Penglihatan tunanetra memiliki akurasi kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau 

tidak lagi memiliki penglihatan (Kaufman dan Hallahan dalam Hernawati, 2011). 

Ketajaman penglihatan penyandang tunanetra 20/200 atau kurang dari pada yang 

terbaik setelah dikoreksi (Rahardja, 2009). Menurut Rahardja (2009), ukuran 6/60 atau 

20/200 merupakan jarak pandang yang diukur. Ukuran 6 meter atau 20 feet merupakan 
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jarak ketajaman penglihatan yang diukur. Sedangkan ukuran 60 meter atau 200 feet 

merupakan jarak orang normal yang dapat membaca huruf terbesar pada kartu snellen. 

Batasan ukuran tersebut merupakan batasan ukuran legal yang dipertimbangkan 

penggunaannya dalam pendidikan. 

2.2.2 Karakteristik Tunanetra 

Karakteristik tunanetra yang dipaparkan oleh Jeanne Ellis Ormrod (2008) 

dalam buku Psikologi Pendidikan yaitu sebagai berikut: 

(a) Secara umum memiliki kemampuan belajar sama seperti siswa normal 

(b) Pengetahuan umum yang terbatas 

(c) Kemampuan meniru perilaku orang lain yang terbatas 

(d) Ketidakmampuan mengamati bahasa tubuh orang lain 

(e) Munculnya perasaan bingung dan cemas akibat pengetahuan yang dimiliki 

terbatas 

(f) Indera selain Indera penglihatan berfungsi normal  

(g) Penyandang tunanetra yang sudah ahli dapat mendengar dan memahami 

sebanyak 250 kata per menit, sedangkan untuk tunanetra yang belum terlatih 

hanya mampu mendengar rata-rata sebanyak 120 kata permenit (Salt dalam 

Putro, 2013). 

Menurut Rahardja (2009), siswa penyandang tunanetra yang memiliki 

keterbatasan dalam indera penglihatan akan memberikan pengaruh terhadap karakter 

atau sifat dan sikap para siswa penyandang tunanetra. Siswa penyandang tunanetra 

memiliki karakteristik sebagai berikut. 

(a) Karakteristik Kognitif 

Penyandang tunanetra yang terbatas dalam penglihatannya akan memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan pengetahuan yang bervariasi. Karakteristik 

kognitif siswa tunanetra menurut lowfeld meliputi tiga bagian yaitu tingkat 

keanekaragaman pengalaman, kemampuan berpindah tempat, dan kemampuan 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

Tingkat keanekaragaman pengalaman yang diperoleh siswa penyandang 

tunanetra terbatas. Hal itu disebabkan adanya keterbatasan indera penglihatan. 
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Indera penglihatan terbatas tidak dapat berperan sebagaimana siswa normal, yaitu 

kehilangan fungsi sebagai perolehan informasi yang menyeluruh dan petunjuk hal-

hal yang berbahaya. Pengetahuan atau pengalaman yang tidak dapat diperoleh 

dengan indera peraba dan pendengaran yang masih berfungsi membatasi 

keanekaragaman pengalaman siswa penyandang tunanetra.  

Indera penglihatan memungkinkan siswa normal untuk aktif dan leluasa dalam 

bergerak dalam suatu lingkungan. Berbeda dengan siswa normal, dalam 

penglihatannya yang terbatas atau sama sekali tidak dapat melihat, siswa 

penyandang cacat akan lebih belajar bagaimana ia berjalan dengan aman dan 

bukan lagi banyak terlibat dalam proses interaksi dengan lingkungan dalam 

memperoleh pengalaman. 

Siswa normal dapat dengan mudah berinteraksi dengan lingkungannya dengan 

menyesuaikan kondisi yang ada pada saat itu. Kondisi yang biasa dijumpai dalam 

berinteraksi dengan masyarakat misalnya yaitu interaksi dalam komunitas besar 

atau kondisi dalam keramaian. Jika siswa normal berada dalam keramaian akan 

dengan mudah menemukan seseorang yang ia cari dalam proses interaksi dengan 

lingkungannya, maka akan berbeda dengan siswa penyandang tunanetra yang akan 

kesulitan dalam proses interaksi dalam keadaan tersebut. 

(b) Karakteristik Akademik 

Keterampilan menulis dan membaca yang termasuk bagian dalam 

perkembangan keterampilan akademis tidak akan berkembang secepat 

perkembangan kemampuan akademis siswa normal. Pesetra didik penyandang 

tunanetra yang terbatas pada indera penglihatannya masih perlu bantuan media 

yang disesuaikan dengan kebutuhannya dalam membantu keterampilan 

penglihatan melalui indera yang masih aktif. Berbagai alternative media 

pembelajaran seperti braille, akan membantu meningkatkan kemampuan siswa 

tunanetra dibidang akademisnya. 

(c) Karakteristik Sosial dan Emosional 

Siswa penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan tidak 

dapat belajar langsung tentang cara bagaimana bersikap atau bersosialisasi dengan 
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orang lain. Sehingga, keterampilan bersosialisasi yang seharusnya didapat dengan 

pengamatan dan melalui proses meniru dari lingkungan sekitar harus diajarkan 

langsung dan sistematis dalam bidang pengembangan persahabatan, menjaga 

kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, 

mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah dengan benar, 

mempergunakan tekanan dan alunan suara dengan baik, mengekspresikan 

perasaan, menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melakukan komunikasi, 

serta mempergunakan alat bantu yang tepat. 

(d) Karakteristik Perilaku 

Siswa penyandang tunanetra sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-

harinya, sehingga terdapat kecenderungan orang lain dalam membantu memenuhi 

kebutuhannya. Penyandang tunanetra juga sering menunjukkan perilaku yang 

tidak semestinya, misalnya sering menekan matanya, membuat suara dengan 

jarinya, menggoyang-nggoyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Hal 

tersebut terjadi sebagai akibat tidak adanya rangsangan sensoris, terbatasnya 

aktifitas, dan gerak dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Dengan 

pemberian pujian atau pemberian metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa 

penyandang tunanetra, akan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak semestinya 

terjadi dalam pembelajaran 

2.2.3 Pengelompokan Tunanetra 

Tunanetra atau kerusakan pada mata dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori (Azmil dan Santoso, 2013). Pengelompokkan tunanetra kurang penglihatan 

(low vision) dan buta total (totally blind). Penyandang tunanetra kurang penglihatan 

(low vision) yaitu penyandang tunanetra yang memiliki pandangan kabur ketika 

melihat suatu objek, sehingga menggunakan bantuan kacamata atau kontak lensa dalam 

melihat (Smart, 2010:36). Sedangkan penyandang tunanetra kategori buta total (totally 

blind) yaitu penyandang tunanetra yang sama sekali tidak memiliki kemampuan 

melihat rangsangan cahaya dari luar (Smart, 2010:36). 
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2.2.4 Kondisi Kecerdasan Siswa Tunanetra 

Siswa penyandang tunanetra memiliki kondisi kecerdasan yang berbeda dengan 

kondisi kecerdasan siswa normal. Menurut hasil penelitian Heyes (dalam Efendi, 2009: 

44), kondisi kecerdasan siswa penyandang tunanetra dapat disimpulkan:  

(a) Kecerdasan siswa tunanetra tidak secara otomatis dikatakan rendah akibat 

ketunaannya. 

(b) Tingkat kecerdasan siswa tunanetra tidak dipengaruhi oleh ketunanetraannya. 

(c) Lingkungan berpengaruh terhadap prestasi intelektual tunanetra. 

(d) Siswa tunanetra tidak menunjukkan kelemahan dalam intelegensi verbal. 

2.2.5 Pembelajaran pada Siswa Tunanetra 

Keterbatasan penyandang tunanetra yaitu dalam indera penglihatannya. 

Penyandang tunanetra menggunakan indera lain yang masih berfungsi dalam kegiatan 

belajar, yaitu indera pendengaran (auditif), indera peraba (tactual) (Azmil, 2013). 

Proses pembelajaran siswa tunanetra sangat memperhatikan kekurangan dari 

siswa penyandang tunanetra. Pembelajaran menurut (Rahardja, 2009), hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip metoda khusus yaitu: 

(a) Membutuhkan pengalaman nyata 

Rangsangan selain indera penglihatan seperti indera perabaan dan indera 

pendengaran perlu di optimalkan untuk mempelajari lingkungannya untuk 

memberikan pngalaman nyata. 

(b) Membutuhkan pengalaman menyatukan 

Guru perlu mengaitkan pembelajaran akademis dengan kehidupan nyata. 

Sehingga siswa dapat langsung mengaplikasikan pembelajaran akademis ke 

dalam kehidupan nyata atau mendapat pengalaman nyata. Hal tersebut yang 

disebut sebagai pengalaman menyatukan. 

(c) Membutuhkan belajar sambil bekerja 

Pemberian kesempatan kepada siswa penyandang tunanetra untuk mempelajari 

suatu keterampilan dengan melakukan dan mempraktekkan keterampilan 

tersebut. 
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2.2.6 Struktur Kurikulum ABK Tunanetra 

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 muatan isi mata pelajaran SMPLB 

A, B, D, E bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMP umum 

sehingga menjadi sekitar 60% − 70%. Sisanya sekitar 30% − 40% muatan isi 

kurikulum ditekankan pada bidang keterampilan vokasional. Berikut ini tabel struktur 

kurikulum SMPLB Tunanetra sesuai Permendiknas No. 22 Tahun 2006. 

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum SMPLB Tunanetra 

Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 2 2 2 

4. Bahasa Inggris 2 2 2 

5. Matematika  3 3 3 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 

7. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3 

8. Seni Budaya 2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

2 2 2 

10. Keterampilan Vokasional/Teknologi 

Informasi dan Komunikasi *) 

10 10 10 

B. Muatan Lokal 2 2 2 

C. Program Khusus Orientasi & Mobilitas 2 2 2 

D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**) 

Jumlah  34 34 34 
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*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket 

pilihan. Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, 

diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah. 

2**) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 

Berdasarkan Tabel 2.1 matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang 

diberikan kepada siswa tunanetra. Perangkat pembelajaran matematika siswa tunanetra 

sama dengan siswa reguler namun penyampaian materi tetap menyesuaikan dengan 

keterbatasan pada kemampuan siswa tunanetra. 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti kelas IX-A SMPLB 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 

Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan tempat bermain 

Menyajikan pengetahuan faktual 

dan konseptual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis, logis dan kritis, 

dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan akhlak mulia 

 

Tabel 2.3 Kompetensi Dasar Kelas IX-A SMPLB 

Kompetensi Dasar 3 Kompetensi Dasar 4 

3.1 Memahami Konsep Bangun Datar 

(Persegi, Persegi Panjang, 

Segitiga, Jajargenjang, 

Trapesium, Belah Ketupat, 

Layang-Layang, Segi-N) 

4.1 Mengklasifikasi bangun-bangun 

datar 
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3.2 Memahami Luas Gabungan 

Bangun Datar 

4.2 Menghitung luas permukaan 

bangun datar gabungan 

3.3 Memahami Volume Bangun 

Ruang (Kubus,Balok,Prisma, 

Limas Dan Tabung) 

4.3 Menyelesaikan masalah sehari 

yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang 

(kubus,balok,prisma, limas dan 

tabung) 

3.4 Mengenal Diagonal Ruang, 

Diagonal Sisi, Dan Bidang 

Diagonal Dalam Bangun Ruang 

4.4 Menentukan diagonal ruang, 

diagonal sisi, dan bidang diagonal 

dalam bangun ruang 

3.5 Memahami Unsur–Unsur 

Lingkaran (Jari-Jari, Diameter, 

Busur, Juring, Tembereng) 

4.5 Menentukan unsur-unsur 

lingkaran (jari-jari, diameter, 

busur, juring, tembereng); 

3.6 Menjelaskan Nilai Peluang Dan 

Frekuensi Harapan Suatu 

Kejadian 

4.6 Mengisi kuesioner/lembar isian 

sederhana sebagai sarana yang 

akurat untuk mendapatkan 

informasi tertentu 

Contoh soal imajinasi matematis untuk siswa tunanetra SMPLB kelas IX-A 

adalah sebagai berikut. 

(1) Scientific Sensitivity (SS) 

Contoh : Jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 mempunyai sisi-sisi 𝑃𝑄, 𝑄𝑅, 𝑅𝑆, dan 𝑆𝑃. Sisi 𝑃𝑄 

sejajar dengan sisi 𝑆𝑅. Sedangkan sisi 𝑃𝑆 sejajar dengan sisi 𝑄𝑅. Pada 

jajargenjang tersebut, Sisi yang panjangnya sama dengan sisi 𝑅𝑆 adalah 

a) Emotional Understanding (EU): siswa tunanetra mampu mengeksplorasi 

permasalahan tersebut dan mengingat kembali suatu aturan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

b) The Experience of Imagination (EI): siswa tunanetra mampu berimajinasi 

untuk menyelesaikan permasalahan matematika tersebut berdasarkan 

pengalaman atau materi yang pernah diperoleh siswa tunanetra terkait 

permasalahan tersebut. 
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(2) Scientific Creativity (SC) 

Contoh : Terdapat sebuah bingkai puzzle berbentuk persegi panjang yang 

berukuran 30 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚. Untuk mengisi bingkai puzzle tersebut disediakan 

beberapa bangun datar, yaitu: 

persegi yang berukuran 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚  (sebanyak 3 buah) 

persegi panjang berukuran 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

segitiga siku – siku berukuran alas 15 𝑐𝑚 dan tinggi 10 𝑐𝑚 (sebanyak 4 buah) 

Maka tentukan gabungan bangun datar yang dipilih untuk mengisi puzzle 

tersebut kemudian Hitung luas gabungan bangun datar yang dipilih 

a) Diversity (D): siswa tunanetra mampu menemukan ide baru yang belum 

pernah diajarkan oleh peneliti untuk penyelesaian permasalah tersebut. 

b) Originality (O): siswa tunanetra mampu mampu menemukan cara 

penyelesaian sesuai dengan aturan penyelesaian yang diberikan oleh peneliti. 

(3) Scientific Productivity (SP) 

Contoh : Lantai ruang rapat berukuran 8 m × 4 m. Jika lantai ruangan itu akan 

ditutup keramik persegi berukuran 20 cm × 20 cm. Hitunglah banyaknya keramik 

yang dibutuhkan! 

a) Creation and Reproduction (CR): siswa tunanetra mampu memunculkan 

langkah baru yang lebih mudah dan mampu diterapkan pada permasalahan 

yang serupa. 

b) Scientific Sense of Reality (SSR): siswa tunanetra mampu menyelesaikan soal 

matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3 Joyfull Learning 

2.3.1 Pengertian Joyfull Learning 

Menurut Oxford English Dictionary, Joyfull adalah “kind of feeling, expressing 

and causes great pleasure”. Sedangkan Joyful Learning adalah sebuah pendekatan 

proses pembelajaran atau pengalaman belajar yang membuat pembelajar merasa 

nyaman (feel pleasure) yang merupakan bagian dari proses atau strategi 

pembelajarannya. (Anggoro, 2014) 
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Joyful learning merupakan strategi, konsep dan praktik pembelajaran yang 

merupakan sinergi dari pembelajaran bermakna, pembelajaran kontekstual, teori 

konstruktivisme, pembelajaran aktif (active learning) dan psikologi perkembangan 

anak. Dengan demikian walaupun esensinya sama, bahkan metodologi pembelajaran 

yang dipilih juga sama, tetap ada spesifikasi yang berbeda terkait dengan penekanan 

konseptualnya yang relevan dengan perkembangan moral dan kejiwaan anak. Anak 

akan bersemangat dan gembira dalam belajar karena mereka tahu apa makna dan 

gunanya belajar. Belajar yang sesuai dengan minat dan hobinya (meaningful learning) 

karena mereka dapat memadukan konsep pembelajaran yang sedang dipelajarinya 

dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dengan berbagai topik yang sedang “in” 

berkembang di masyarakat (Kholil, 2009 dalam Anggoro, 2014). 

Menurut E. Mulyasa (2006) pembelajaran menyenangkan (joyfull learning) 

merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya  terdapat  sebuah kohesi yang 

kuat antara guru dan siswa, tanpa adanya perasaan terpaksa atau tertekan (not under 

pressure). Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola 

hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Guru 

memposisikan diri sebagai mitra belajar siswa, bahkan dalam hal tertentu tidak 

menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Hal ini dimungkinkan karena 

pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak memungkinkan lagi guru untuk 

mendapatkan  informasi  lebih  cepat dari siswanya. 

Pembelajaran menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 

menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar 

sehingga waktu curah perhatiannya ("time on task") tinggi (Depdiknas, 2004:3, 3-8). 

Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil 

belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran 

tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dipahami dan dikuasai siswa 

setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah 

tujuan pembelajaran yang dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan 

tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut seperti bermain biasa (Depdiknas, 

2004:3, 3–8). 
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Pembelajaran menyenangkan berarti sesuai pembelajaran yang tidak 

membosankan. Jika siswa terlibat langsung sebagai subjek belajar, mereka selalu 

senang dalam belajar (Zuroidah, 2005:36). Jadi yang dimaksud pembelajaran yang 

menyenangkan (joyfull learning) dalam penelitian ini merupakan strategi, metode, 

konsep dan praktik pembelajaran yang merupakan sinergi dari pembelajaran bermakna, 

pembelajaran kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif (active learning) 

dan psikologi perkembangan anak.  

2.3.2 Prinsip Joyfull Learning 

Prinsip pembelajaran yang menyenangkan (Joyfull Learning) adalah apabila 

siswa senang dan belajar tahu untuk apa dia belajar. Menurut Gordon Dryden (2000:22) 

bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Joyfull 

Learning merupakan strategi belajar mengajar yang menyenangkan. Belajar adalah 

kegiatan seumur hidup yang dapat  dilakukan  dengan cara menyenangkan dan berhasil. 

Guna mendukung proses pelaksanaan Joyfull Learning maka perlu menyiapkan 

lingkungan sehingga semua siswa merasa penting, aman, dan nyaman. Hal ini dimulai 

dengan lingkungan fisik yang kondusif yang diperindah dengan tanaman, seni dan 

musik. Ruangan harus terasa pas untuk kegiatan belajar seoptimal mungkin (Bobbi De 

Porter, 2000 : 8). 

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang menyenangkan (Joyfull 

Learning) adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan 

merangsang siswa untuk belajar. Suasana kelas yang diciptakan penuh kegembiraan 

akan membawa kegembiraan pula dalam belajar (Samni, 2000 : 1). Pembelajaran yang 

dirancang secara menyenangkan akan menimbulkan motivasi belajar siswa yang akan 

terus bertambah. Dengan demikian efektivitas belajar akan berjalan dengan baik. 

Proses ini mensyaratkan guru sudah mengetahui secara persis lika-liku materi 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

Pembelajaran  yang menyenangkan akan seiring dengan belajar sambil 

bermain, yang mau tidak mau akan mengajak siswa untuk aktif. Sambil  bermain  

mereka  aktif  belajar  dan sambil belajar mereka aktif bermain. Dalam  bermain  

mereka  mendapatkan hikmah esensi suatu pengetahuan dan keterampilan, sambil 
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belajar mereka melakukan refreshing agar kondisi kejiwaan mereka tidak dalam 

suasana tegang terus-menerus. Tidak ada metode standar  untuk  pembelajaran  yang 

menyenangkan ini. Setiap guru sesuai dengan konteks  kelas  dan perkembangan usia 

mental siswa dapat memilah dan memilih metode yang sesuai atau bahkan metode yang 

diciptakannya sendiri. 

Joyfull learning menggunakan proses pembelajaran  yang  diaplikasi  kepada 

siswa dengan menggunakan pendekatan riang melalui game, quiz, dan aktivitas-

aktivitas fisik lain. Joyfull learning  menggunakan  pendekatan- pendekatan permainan, 

rekreasi, dan menarik minat yang menimbulkan perasaan senang, segar, aktif, dan 

kreatif yang sangat dibutuhkan untuk mereduksi kebosanan dan ketegangan belajar 

yang hari demi hari dialami siswa. 

Joyful learning dapat mempercepat penguasaan dan pemahaman materi 

pelajaran yang dipelajari, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk belajar lebih cepat. 

Materi pelajaran yang sulit dibuat menjadi mudah, sederhana dan tidak “bertele-tele” 

sehingga tidak terjadi kejenuhan dalam belajar. Keberhasilan belajar tidak ditentukan 

atau diukur lamanya duduk di belakang meja belajar, tetapi ditentukan oleh kualitas 

cara belajar (Catarinacatur, 2008 dalam Rahayu, 2017). 

2.3.3 Tahapan Pembelajaran Joyfull Learning  

Menurut Shyrijo (2008) strategi pembelajaran Joyfull Learning memiliki 

tahapan pembelajaran sebagai berikut. 

(1) Tahap Persiapan 

Tahap persiapan berkaitan dengan persiapan siswa untuk belajar. Tanpa itu siswa 

akan lambat dan bahkan bisa berhenti begitu saja. Tujuan dari persiapan pembelajaran 

adalah untuk mengajak siswa keluar dari keadaan mental yang pasif, di antaranya: 

a) Menyingkirkan rintangan belajar. 

b) Merangsang minat dan rasa ingin tahu siswa. 

c) Memberi siswa perasaan positif mengenai, dan hubungan yang bermakna 

dengan topik pelajaran. 

d) Menjadikan siswa aktif yang tergugah untuk berpikir, belajar, menciptakan, dan 

tumbuh. 
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e) Mengajak orang keluar dari keterasingan dan masuk kedalam komunitas 

belajar. 

 Pada tahap ini guru memulai pembelajaran dimulai dari  membuka pembelajaran 

dengan salam, berdoa, menanyakan kabar kepada siswa hingga mengecek kehadiran 

sampai menginformasikan materi yang akan dipelajari. 

(2) Tahap Penyampaian 

 Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk 

mempertemukan pembelajaran dengan materi belajar yang mengawali proses  belajar 

secara positif dan menarik. 

 Pada tahap ini guru menyampaikan materi belajar yang  dikaitkan dengan hal-hal 

nyata yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari dan diasosiasikan dengan 

apa yang sudah diketahui dan diingat siswa sebelumnya. 

(3) Tahap Pelatihan 

Pada tahap inilah pembelajaran yang berlangsung sebenarnya. Apa yang 

dipikirkan, dan dikatakan serta dilakukan siswalah yang menciptakan pembelajaran, 

dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh guru. 

Pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa berulang-ulang mempraktikkan 

suatu ketrampilan (andaipun tidak berhasil pada mulanya), mendapatkan umpan balik 

segera, dan mempraktikkan keterampilan itu lagi. Mintalah siswa membicarakan apa 

yang mereka alami, perasaan mereka mengenainya, dan apa lagi yang mereka butuhkan 

untuk meningkatkan  prestasinya.  

Pembelajaran dibuat seolah–olah siswa sedang bermain dalam hal ini dengan 

menggunakan metode kuis atau dapat juga dengan metode yang lain serta dalam 

penyampaian diberi gambar–gambar atau animasi yang dapat membuat siswa menjadi 

tertarik dan senang dengan pembelajaran.  

(4) Tahap Penutup 

Pada tahap ini guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang didapatkan. 

Menutup pembelajaran dengan kata–kata dan nyanyian atau lagu yang menyenangkan 

bagi siswa. Apabila fasiltas dan waktu memungkinkan dapat juga guru memutarkan 

lagu atau film di akhir pembelajaran sebagai sarana  refreshing bagi siswa. 
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2.4 Belajar 

Menurut James O. Whittaker sebagaimana dikutip dalam Djamarah (2008: 12), 

merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman. Sependapat dengan Muhibbin (2008: 91) belajar 

merupakan sebuah proses untuk memperoleh arti-arti atau pemahaman serta cara-cara 

untuk menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Belajar yang dimaksud ini difokuskan 

pada tercapainya daya pikir atau kognitif dan tindakan yang berkualitas untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada masa sekarang dan masa 

depan. Berhasil atau gagalnya suatu proses pendidikan sangat tergantung pada proses 

belajar dan mengajar yang dialami siswa dan guru baik ketika siswa itu di sekolah 

maupun di lingkungan keluarganya (Makmun, 2004: 157).  

Siregar & Nara (2012: 5-6) menyatakan bahwa belajar memiliki aspek-aspek 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Bertambahnya jumlah pengetahuan, 

(2) Adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi,  

(3) Adanya penerapan pengetahuan,  

(4) Menyimpulkan makna. 

Belajar berlangusung karena ada faktor yang ingin dicapai, seperti yang 

dikemukakan oleh (Sardiman, 2011: 26-28) bahwa “tujuan belajar pada umumnya ada 

tiga macam, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan 

keterampilan, serta pembentukan sikap”. Tujuan belajar tersebut dimaknai lebih lanjut 

sebagai berikut. 

(1) Mendapatkan Pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara kemampuan 

berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan 

berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa adanya pengetahuan dan sebaliknya 

kemmapuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. 

(2) Penanaman Konsep dan Keterampilan 

Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani 

maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan yang 
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dapat diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan penampilan 

atau gerak dari seseorang yang sedang belajar termasuk dalam hal ini adalah 

masalah teknik atau pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena abstrak. Keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan 

dan merumuskan sutau konsep. 

(3) Pembentukan Sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari soal 

penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai, anak didik akan dapat 

menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikkan segala 

sesuatu yang suda dipelajarinya. 

2.4.1 Teori Belajar Robert M. Gagne  

Menurut Gagne, sebagaimana dikutip oleh Siregar & Nara (2014: 31-32), salah 

satu teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori pemrosesan informasi 

(Information Processing Theory). Belajar dipandang sebagai proses pengolahan 

informasi dalam otak manusia. Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Receptor (alat-alat indera) menerima rangsangan dari lingkungan dan 

mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol-simbol 

informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan kepada. 

(2) Sensory register (penampungan kesan-kesan sensoris) yang terdapat pada 

syaraf pusat, fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan 

seleksi, sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual (persepsi selektif). 

Informasi-informasi yang masuk, sebagian diteruskan ke memori jangka 

pendek, sebagian hilang dari sistem. 

(3) Short-term memory (memori jangka pendek) menampung hasil pengolahan 

perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan lebih lama dan 

diolah untuk menentukan maknanya. Memori jangka pendek dikenal juga 

dengan memori kerja (working memory), kapasitasnya sangat terbatas, waktu 

penyimpanannya juga pendek. Informasi dalam memori ini dapat 
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ditransformasi dalam bentuk kode-kode dan selanjutnya diteruskan ke memori 

jangka panjang. 

(4) Long-term memory (memori jangka panjang), menampung hasil pengolahan 

yang ada di memori jangka pendek. Informasi disimpan dalam jangka panjang 

dan bertahan lama, siap untuk dipakai bila diperlukan. Saat transformasi 

informasi, informasi-informasi baru terintegrasi dengan informasi-informasi 

yang sudah tersimpan. Pengeluaran kembali atas informasi-informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang adalah pemanggilan. Ada dua cara 

pemanggilan: 1) informasi mengalir dari memori jangka panjang ke memori 

jangka pendek dan kemudian ke response generator; 2) informasi mengalir 

langsung dari memori jangka panjang ke response generator selema 

pemanggilan (respons otomatis). 

(5) Response generator (pencipta respons), menampung informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. 

Berdasarkan uraian di atas teori belajar menurut Robert M. Gagne mendukung 

penelitian ini karena pada strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu joyfull learning 

berbantuan media pembelajaran berbasis audio, siswa tunanetra dapat ikut serta 

melakukan kegiatan sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sehingga 

diharapkan siswa tunanetra paham terhadap materi terkait. Dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis audio tunanetra dapat belajar aktif sehingga dapat 

menumbuhkan kemampuan imajinasi matematis. 

2.4.2 Pembelajaran Konstruktivisme 

Teori konstruktivistikme memahami belajar sebagai proses pembentukan 

(konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri (Siregar & Nara, 2014: 39). Adapun 

peranan guru dalam pembelajaran kontruktivisme adalah sebagai berikut. 

(1) Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung 

jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama seorang guru. 

(2) Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang 

keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan 
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gagasannya.  Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan pengalaman 

konflik. 

(3) Memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan 

atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa 

dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. 

(4) Pembelajaran konstruktivistik membantu siswa menginternalisasi dan 

mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan 

pengetahuan baru, yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru 

(Siregar & Nara, 2014: 42). 

2.5 Media Pembelajaran  

2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Media berasal dari kata medium yang merupakan bahasa latin, sedangkan arti 

kata medium yaitu tengah, perantara, atau penghantar (Arsyad, 2005). Media atau 

Medoe (dalam bahasa latin) merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, dkk, 

2007:6). Pengertian media dijabarkan dengan batasan-batasan tertentu. Beberapa ahli 

telah mengungkapkan batasan tentang pengertian media dalam pembelajaran. Menurut 

Gagne (dalam Sadiman, dkk, 2007:6), media merupakan berbagai macam hal di 

lingkungan siswa yang dapat memunculkan rangsangan untuk belajar. Briggs 

mengungkapkan bahwa media adalah suatu alat dilingkungan siswa yang dapat 

menyampaikan suatu pesan dan memberikan rangsangan belajar kepada siswa 

(Sadiman, dkk, 2007:6). 

Flemming (dalam Prasetyaningtyas, 2014:9) menggunakan istilah mediator 

sebagai pengganti kata media. Mediator berfungsi sebagai penghubung atau pengatur 

jalannya proses belajar. Media menurut AECT (Association of Education and 

Communication Technology) (dalam Prasetyaningtyas, 2014:10) adalah segala bentuk 

alat dan saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Pengertian 

media menurut Anderson yaitu suatu media yang dapat mendukung terwujudnya 

proses interaksi antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan para siswa 

(dalam Prasetyaningtyas, 2014:10). Media meliputi orang, bahan, peralatan atau 
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kegiatan yang bukan hanya sebagai komponen perantara saja, tetapi dapat menciptakan 

suatu kondisi yang memungkinkan para siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap (Gerlach dan Ely, dalam Hasrul, 2011). Informasi langsung yang berupa ilmu 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru di dalam kelas, masih termasuk ke dalam 

ranah abstrak. Menurut Edgar Dale (dalam Hasrul, 2011), peranan media dalam proses 

pembelajaran yaitu membantu siswa mendapatkan pengalaman yang konkrit dari 

perolehan materi yang diajarkan oleh guru secara verbal. 

Komponen atau alat penyalur informasi dalam pembelajaran juga dapat 

membangkitkan motivasi belajar para siswa (Rowntree, dalam Hasrul, 2011). Seperti 

yang dikemukakan oleh Lanon (dalam Hasrul, 2011), media pembelajaran berguna 

untuk menarik minat dan meningkatkan pengertian para siswa terhadap bahasan atau 

materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Menurut Ali (2009), media dalam proses 

pembelajaran memiliki fungsi sebagai stimulus atau meningkatkan motivasi belajar. 

Nana Sudjana (dalam Hasrul, 2011), juga mengemukakan beberapa fungsi media yaitu: 

a) Media dalam penggunaannya pada proses pembelajaran bukan hanya sebagai 

fungsi pelengkap, namun media menjadi alat bantu mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang efektif. 

b) Media merupakan suatu kesatuan dalam proses pembelajaran. Sehingga, dalam 

penggunaannya dalam proses pembelajaran merupakan suatu unsur yang harus 

dikembangkan oleh guru. 

c) Media dalam penggunaannya pada proses pembelajaran berfungsi untuk 

membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Sehingga, proses 

pembelajaran dapat berlangsung lebih cepat dengan bantuan media pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian media yang digunakan dalam pembelajaran menurut 

beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa media dalam pembelajaran merupakan segala 

komponen yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang memiliki fungsi 

sebagai penyalur pesan guru kepada siswa agar didapatkan pengalaman konkrit dan 

menciptakan motivasi belajar siswa untuk memperoleh pengetahuan. Media yang 

digunakan dalam batasan pembelajaran, selanjutnya disebut media pembelajaran. 
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2.5.2 Pengelompokan Media Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses komunikasi antara guru dan 

siswa. Proses komunikasi yang dimaksud yaitu proses penyampaian informasi berupa 

ilmu pengetahuan. Proses komunikasi tidak selamanya berlangsung dengan baik. 

Beberapa faktor yang dapat menghambat jalannya proses komunikasi dalam 

pembelajaran yaitu hambatan psikologis dan fisik (Sadiman, 2007:13). Hambatan 

psikologis dapat berupa pengetahuan, intelegensi, kepercayaan, minat, dan sikap, 

sedangkan hambatan fisik dapat berupa keterbatasan daya indera dan cacat tubuh. 

Salah satu sumber belajar yang dapat mengatasi hambatan tersebut yaitu media 

pembelajaran (Sadiman, 2007:11).  

Menurut Kustandi (2011), Berdasarkan sifat atau jenisnya, pengelompokan 

media pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga. Tiga kelompok media tersebut yaitu 

media auditif, media visual, dan media audio visual. Media auditif yaitu media yang 

hanya mengandalkan kemampuan suara, misalnya radio, tape recorder. Media visual 

yaitu media yang mengandalkan kemampuan penglihatan, misalnya gambar, dan foto. 

Media audio visual yaitu media yang mengandalkan indera pendengaran dan 

penglihatan, misalnya soundslide,video, dan film. 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media dibagi menjadi dua kategori yaitu 

media tradisional dan media teknologi mutakhir (Seels & Glasgow dalam Ali, 2009). 

Pilihan media tradisional meliputi media visual diam yang diproyeksikan, media visual 

yang tidak diproyeksikan, media audio, media cetak, dan permainan. Pilihan media 

teknologi mutakhir meliputi media berbasis telekomunikasi, dan media berbasis 

mikroprosessor.  

Seperti diperkuat oleh pernyataan Meredith (dalam Sadiman, 2007:27), yang 

mengemukakan bahwa belum terdapatnya sistem pengelompokan media yang baku. 

Sehingga, pemanfaatan media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus 

melihat pada aspek kebutuhan siswa. 

2.6 Media Pembelajaran Audio Geobraille 

Menurut Sriwahyuni (2016: 126) pembuatan media pembelajaran hendaknya 

mempertimbangkan karakteristik siswa yang dituju, sehingga pesan yang ingin 
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disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Salah 

satu karakteristik iswa tunanetra yaitu mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan 

(visual). Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, siswa tunanetra mengoptimalkan 

pada kemampuan indera pendengaran dan indera perabaan (taktil) sehingga pada 

penggunaan media pembelajaran harus sesuai dengan indera yang dioptimalkan. 

Dalam penelitian ini peneliti membuat sekaligus menggunakan prototype media 

pembelajaran matematika yang bernama Audio Geobraille. Kata “Audio” dimaksudkan 

karena media ini menghasilkan output berupa suara. Kata “Geo” diambil dari kata 

“Geometry” dimaksudkan karena media ini digunakan sebagai media untuk belajar 

materi geometri khususnya pada materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas 

gabungan bangun datar segiempat. Kata “Braille” dimaksudkan karena media ini 

dilengkapi dengan huruf braille pada setiap bangun datar segiempat yang bertujuan 

untuk memudahkan siswa tunanetra memahami penjelasan bangun datar segiempat 

yang disampaikan dalam bentuk audio.  

Media Audio Geobraille ini digunakan sebagai media untuk mempelajari 

geometri pada materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas permukaan bangun 

datar gabungan. Media ini berbentuk balok dengan beberapa bangun datar segiempat 

(persegi, persegi panjang, jajargenjang, trapezium, belah ketupat, dan layang-layang) 

yang dilengkapi dengan tombol pada masing-masing bangun datar segiempat. Ketika 

setiap tombol ditekan maka akan mengeluarkan output berbentuk audio/suara dimana 

output disini yang dimaksud yaitu berupa penjelasan tentang nama bangun datar, sifat 

bangun datar, serta rumus luas bangun datar. Masing-masing bangun datar segiempat 

dilengkapi dengan braille agar memudahkan siswa untuk memahami materi yang 

tersampaikan melalui audio dengan cara meraba pada bangun datar yang dijelaskan. 

Media ini dapat membantu siswa tunanetra dalam mempelajari benda-benda abstrak 

menjadi konkret dengan memanfaatkan indera pendengaran dan indera perabaan 

(taktil). Adapun rangkaian yang digunakan dalam pembuatan media Audio Geobraille 

ini yaitu microcontroller arduino mega, salah satu alat yang dapat memfasilitasi 

interaksi pengubahan dari suatu input atau rangsangan tertentu menjadi output atau 

keluaran rangsangan yang berbeda.  
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Komponen dalam pembuatan media Audio Geobraille ini meliputi: (1) Push 

button atau tombol tekan, digunakan sebagai masukan (input); (2) microcontroller 

arduino mega, digunakan untuk proses utama pada tombol; (3) memory card, 

digunakan untuk menyimpan audio pada masing-masing bangun datar segiempat; (4) 

modul sd card, digunakan untuk memainkan file suara (audio); (5) speaker, digunakan 

sebagai output audio, dan (6) power bank, digunakan sebagai tegangan listrik.   

 

 

 

 

 

 

Petunjuk cara penggunaan media Audio Geobraille: 

(1) Siswa menekan tombol ON untuk mengaktifkan program pada microcontroller 

arduino mega. Ketika tombol ON ditekan, akan mengeluarkan audio yang berupa 

sapaan menanyakan kabar pada siswa tunanetra, penjelasan tentang cara 

penggunaan media Audio Geobraille, dan ucapan selamat belajar. Audio pada 

tombol ON ini dilengkapi dengan music penyemangat agar meningkatkan 

perasaan senang dan ketertarikan pada materi yang akan dipelajari.  

(2) Secara berurutan siswa dapat mempelajari bangun datar segiempat yang terdiri 

dari: persegi, persegi panjang, jajargenjang, trapezium, belah ketupat, dan layang-

Gambar 2.1 Desain Audio Geobraille 

Gambar 2.2 Media Audio Geobraille 
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layang. Setiap jenis segiempat terdiri atas 4 bangun datar dan 4 tombol pada 

masing-masing bangun datar.  

(a) Bangun datar yang pertama, berupa penjelasan tentang sifat-sifat umum 

bangun datar segiempat, yaitu jumah sisi, jumlah titik sudut, dan 

karakteristik khusus pada segiempat yang dimaksud;  

(b) Bangun datar yang kedua, berupa penjelasan tentang karakteristik sudut 

pada segiempat yang dimaksud; 

(c) Bangun datar yang ketiga, berupa penjelasan tentang diagonal dan sumbu 

simetri pada segiempat yang dimaksud; dan  

(d) Bangun datar yang keempat, berupa penjelasan tentang konsep luas dan 

rumus luas pada segiempat yang dimaksud.  

(3) Selama kegiatan pembelajaran diperlukan pendampingan dari guru agar dapat 

membantu memberikan penjelasan lebih lanjut apabila siswa mengalami kesulitan 

memahami materi. 

(4) Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa menekan tombol OFF untuk 

menonaktifkan program pada microcontroller arduino mega.  

Penjelasan naskah audio yang digunakan pada media Audio Geobraille ini terdapat 

pada lampiran 37. 

2.6.1 Microcontroller Arduino Mega 

Proses pengaktifan atau pengubahan suatu bahasa pemrograman dari sebuah 

software komputer untuk keperluan tertentu memerlukan sebuah alat untuk 

memfasilitasi pengaktifan algoritma pemrograman dari software tersebut. Pengubahan 

tersebut misalnya seperti pengubahan rangsangan sentuh menjadi suara, rangsangan 

suhu menjadi cahaya, atau rangsangan gerak menjadi suara.  

Menurut Hantara (2011), microcontroller merupakan inti penggerak atau otak 

dari suatu sistem elektronika yang memiliki fungsi hampir sama dengan 

mikroprosessor dalam komputer. Kelebihan dari microcontroller yaitu adanya memori 

dan sistem input/output (Hantara, 2011).  

Microcontroller arduino mega merupakan salah satu alat yang dapat 

memfasilitasi interaksi pengubahan dari suatu input atau rangsangan tertentu menjadi 
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output atau keluaran rangsangan yang berbeda. Rachmadi dan Karlisa mengemukakan 

bahwa arduino mega merupakan microcontroller dengan basis ATmega yang dapat 

berinteraksi dengan alat lain melalui input/outputnya. Djuandi (2011) juga 

menekankan bahwa arduino mega merupakan salah satu jenis rangkaian 

microcontroller yang menggunakan system physical computing. Physical computing 

yaitu sebuah konsep mengenai pemahaman antara manusia atau lingkungan dengan 

dunia digital (Djuandi, 2011).  

Physical computing terlihat pada proses pengubahan input dan output tersebut 

yang dapat diubah melalui komputer menggunakan bahasa pemrograman sebuah 

software yang compatible. Microcontroller arduino mega dapat mengubah suatu input 

menjadi output dengan adanya dukungan kombinasi dari hardware, bahasa 

pemrograman dan IDE (Integrated Development Environment) yang canggih. IDE 

merupakan software yang sangat berperan dalam penulisan program, memasukkan 

bahasa pemrograman menjadi kode biner dan mengupload ke dalam memory 

microcontroller. IDE Arduino terdiri dari: 

(a) Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan 

mengedit program dalam bahasa processing. 

(b) Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) 

menjadi kode biner. 

(c) Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memory di dalam papan Arduino. (Djuandi, 2011: 12) 

Sebuah kode program Arduino umumnya disebut dengan istilah sketch. Kata 

“sketch” digunakan secara bergantian dengan “kode program” dimana keduanya 

memiliki arti yang sama. Sketch yang digunakan untuk menghasilkan output pada 

media Audio Geobraille ini terdapat pada lampiran 38.  

Arduino mega merupakan salah satu microcontroller pada ATmega 2560 yang 

memiliki 54 input / output digital  dengan 16 pin yang dapat digunakan sebagai PWM 

keluaran, 16 masukan analog, dan di dalamnya terdapat 16 MHZ osilator kristal, USB 

koneksi, power, ICSP, alat penghubung listrik, dan tombol reset. Bagian-bagian beserta 

fungsinya dari microcontroller arduino uno seperti ditunjukkan pada gambar berikut 
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2.7 Sel Braille 

Braille diadaptasi oleh Louis Braille dari seorang perwira perang yaitu kapten 

Charles Barbier yang mengirimkan pesan kepada pasukannya saat peperangan (Putro, 

2013). Pesan yang disampaikan kepada pasukan Charles Barbier menggunakan simbol 

berupa titik dan garis yang dapat dibaca tanpa banyaknya penerangan pada malam hari. 

Inspirasi berupa pesan dari kumpulan titik dan garis tersebut kemudian digunakan oleh 

Louis Braille untuk membuat suatu media yang dikhususkan untuk membantu 

penyandang tunanetra dalam membaca. Beberapa kali percobaan yang dilakukan oleh 

Louis Braille mendapatkan kesimpulan bahwa tunanetra lebih peka terhadap kumpulan 

titik-titik daripada garis. Huruf Braille yang menggunakan kombinasi dari titik-titik 

disahkan pada tahun 1851 untuk digunakan oleh para penyandang tunanetra. 

Braille didefinisikan sebagai sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh 

penyandang tunanetra (Simbolon, 2013). Kerangka penulisan huruf braille terlihat 

seperti katu domino (Hantara, 2011). Huruf braille terdiri dari enam titik timbul (six-

dot-cell) yang tersusun atas dua titik horizontal dan tiga titik vertical (Prasetyaningtyas, 

2014). Titik-titik yang digunakan dalam braille tersebut dikenal dengan Braille Cell 

(Hantara, 2011). Susunan titik braille ditandai dengan penomoran pada titik-titik 

tersebut, yaitu titik kiri atas adalah titik atau dot satu, titik kiri tengah adalah titik atau 

dot dua, titik kiri bawah adalah titik atau dot tiga, titik kanan atas adalah titik atau dot 

empat, dan demikian seterusnya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4 ( Khoswanto dan 

Ricardo, 2003). 

Cara pembacaan huruf braille yaitu dari kiri ke kanan. Kombinasi titik-titik 

braille dapat melambangkan abjad, tanda baca, angka, tanda musik, simbol matematik, 

Gambar 2.3 Papan microcontroller Arduino Mega 
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dan lainnya. Braille juga mempunyai kombinasi sebanyak 26 untuk mewakili huruf 

abjad dari bahasa Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5 (Khoswanto 

dan Ricardo, 2003). 

 

 

  

Susunan titik-titik braille memiliki aturan tertentu yaitu secara umum memiliki 

tinggi 0.5mm dan spasi vertikal dan horizontal antar titik sebesar 2.5mm (Hantara, 

2011). Braille memiliki beberapa versi yang telah dikembangkan di beberapa negara, 

yaitu Standard Braille, American Modified Braille, ISO8859-1 Braille, Rusiisan 

Braille, Greek Braille, Hebrew Braille, Arab Braille, Japanese Braille, Korean Braille, 

Chinese Braille, Braille ASCII, dan Unicode. Menurut Syahrul dan Chaerudin (2011), 

beberapa perbedaan versi kombinasi braille yaitu: 

a) Pembeda antara huruf besar dan huruf kecil, 

b) Pembeda antara huruf besar dan huruf dan angka, 

c) Karakter yang dapat diterjemahkan, 

d) Jumlah titik yang digunakan. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Imajinasi matematis pada siswa tunanetra menjadi perhatian peneliti dalam 

penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui deskripsi kemampuan imajinasi matematis 

siswa tunanetra dalam menyelesaikan soal yang dilihat dari hasil tes pada setiap 

indicator kemampuan imajinasi matematis. Siswa tunanetra adalah siswa dengan 

keterbatasan penglihatan sehingga menyebabkan mobilitas mereka terganggu, artinya 

siswa tunanetra sulit untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Siswa 

tunanetra mampu menerima pembelajaran seperti pada siswa normal lainnya dengan 

Gambar 2.5 Titik Braille Gambar 2.4 Abjad Huruf Braille 
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memanfaatkan panca indera khususnya indera pendengaran dan indera peraba. Salah 

satu mata pelajaran yang dipelajari pada kurikulum pendidikan khusus yaitu 

matematika. Matematika adalah ilmu yang bersifat abstrak, oleh karena itu perlu 

adanya inovasi media pembelajaran agar siswa tunanetra dapat menerima materi 

dengan mudah. Bukan hanya pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai, tetapi 

strategi pembelajaran juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar 

mengajar pada siswa tunanetra.   

Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran di kelas akan 

berpengaruh pada hasil pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan 

membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, bila pemilihan strategi 

pembelajaran tidak tepat maka akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Pemilihan strategi pembelajaran harus disesuaikan pula dengan karakter siswa. Pada 

SLB diperlukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat agar siswa berkebutuhan 

khusus dapat menerima materi, antusias mengikuti pembelajaran tinggi, serta tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini adalah joyfull 

learning berbantuan media pembelajaran Audio Geobraille. Pada strategi pembelajaran 

ini siswa diajak untuk bermain sambil belajar dari materi yang sudah ditentukan (tidak 

diberitahu oleh guru secara langsung). Media Audio Geobraille yang digunakan dalam 

penelitian ini disusun menggunakan rangkaian microcontroller arduino mega dengan 

input (masukan) berupa push button (tombol tekan) dimana outputnya berbentuk suara.  

Salah satu materi yang menjadi perhatian khusus adalah sifat-sifat bangun datar 

segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat karena pada saat observasi siswa 

masih mengalami kesulitan pada materi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berharap 

pembelajaran dengan strategi joyfull learning dengan bantuan media Audio Geobraille 

dapat membantu siswa dalam memahami materi geometri sehingga kemampuan 

imajinasi matematis siswa tunanetra pada materi sifat-sifat bangun datar segiempat dan 

luas gabungan bangun datar segiempat memenuhi semua indicator kemampuan 

imajinasi matematis.  
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2.9 Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Subuh Anggoro (2014) tentang Pendekatan 

Joyfull Learning pada Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar.  

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Wibowo et. al (2017) tentang the stages 

of student mathematical imagination in solving mathematical problems. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Surya Rahman Ramadhan Yusuf et. al (2017) 

tentang Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menerapkan Pendekatan Resource Based Learning pada Materi Bangun Ruang 

Sisi Datar.  

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Nila Kurniasih et. al (2016) tentang 

pengembangan puzzegi (puzzle segi empat) sebagai media pembelajaran 

matematika pada siswa tunanetra. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sugiyono (Lestari & 

Yudhanegara, 2015: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.  

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah subjek tunggal (Single 

Subject Research). Menurut Syaodih dalam Fitriyanti (2016: 3) subjek tunggal (Single 

Subject Research) merupakan suatu penelitian yang meneliti individu dalam kondisi 

tanpa perlakuan dan kemudian dengan perlakuan dan akibatnya terhadap variabel 

diukur dalam kedua kondisi tersebut. Penggunaan jenis penelitian Single Subject 

Research bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar imajinasi matematis siswa 

tunanetra pada joyfull learning berbantuan media Audio Geobraille kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan bagaimana imajinasi matematis siswa tunanetra pada 

joyfull learning berbantuan media Audio Geobraille. Pada jenis penelitian subjek 

tunggal, pengukuran dilakukan melalui periode waktu tertentu misalnya perminggu, 

perhari atau perjam. Perbandingan tidak dilakukan antar individu melainkan 

dibandingkan pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda (Sunanto, dkk. 

2005). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran yang sama dan berulang-

ulang untuk mempelajari berapa banyak perubahan yang terjadi pada variabel terikat 

(dependent) perhari. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra pada materi sifat-sifat bangun datar 
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segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat melalui pembelajaran joyfull 

learning dengan bantuan media Audio Geobraille. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain A-B yang 

merupakan desain dasar dari penelitian Single Subject Research. Desain A-B pada 

dasarnya melibatkan fase baseline (A) dan fase intervensi (B). Pada desain A-B ini 

tidak ada pengulangan pengukuran dimana fase baseline (A) dan fase intervensi (B) 

masing-masing dilakukan hanya sekali untuk subjek yang sama, sehingga dengan 

desain ini tidak dapat disimpulkan atau tidak ada jaminan bahwa perubahan pada target 

behavior disebabkan semata-mata oleh variabel bebas. (Sunanto, dkk. 2005). 

Adapun perilaku yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan imajinasi 

matematis subjek 

Tabel 3.1 Desain Penelitian A-B 

Baseline (A) Intervensi (B) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Keterangan: 

A = Baseline, adalah kondisi kemampuan imajinasi matematis subjek sebelum 

dilakukan intervensi (praintervensi) 

B = Intervensi, adalah kondisi kemampuan imajinasi matematis subjek pada joyfull 

learning berbantuan media Audio Geobraille. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 

tepatnya pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020 di SLB-A 

Wantuwirawan Salatiga yang beralamat di jalan Argoboyo Nomor 282, Ledok, 

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 

3.4 Subjek Penelitian  

Subjek yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
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tunanetra di SLB-A Wantuwirawan Salatiga kelas IX tahun pelajaran 2019/2020 

dengan jumlah 1 siswa. 

3.5 Langkah-langkah Penelitian  

 Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai 

berikut.  

3.5.1 Tahap Persiapan Penelitian  

Tahap persiapan penelitian ini meliputi: (1) merumuskan masalah, 

mengkaji berbagai literatur sebagai dasar merumuskan metode serta desain 

penelitian; (2) menentukan subjek penelitian yaitu siswa tunanetra kelas IX di 

SLB-A Wantuwirawan Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020; (3) membuat 

proposal penelitian; (4) membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan instrumen penelitian (5) mengambil data awal pada tahap baseline berupa 

nilai tes imajinasi matematis sebanyak empat sesi. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi: (1) melakukan pembelajaran 

joyfull learning berbantuan media Audio Geobraille dalam lima kali pertemuan; 

(2) memberikan tes kemampuan imajinasi matematis pada tahap intervensi 

dalam empat kali tes; (3) melaksanakan pengamatan imajinasi matematis siswa; 

(4) melaksanakan wawancara setelah melaksanakan tahap baseline dan 

intervensi sebagai bentuk konfirmasi jawaban dari siswa. 

3.5.3 Tahap Pengolahan Data Hasil Penelitian  

Tahap pengolahan data hasil penelitian ini meliputi: (1) mengumpulkan 

data hasil tes kemampuan imajinasi matematis pada tahap baseline maupun 

tahap intervensi dan hasil wawancara; (2) mengolah dan menganalisis data hasil 

tes kemampuan imajinasi matematis pada tahap baseline maupun tahap 

intervensi, dan hasil wawancara. 

3.5.4 Tahap Penarikan Kesimpulan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kesimpulan adalah membuat 

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang diperoleh. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian 

meliputi metode pengamatan, metode tes imajinasi matematis, metode wawancara 

yang akan diuraikan sebagai berikut.  

3.6.1 Metode Pengamatan (Observasi) 

 Metode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai imajinasi matematis siswa tunanetra kelas IX di SLB-A Wantuwirawan 

Salatiga tahun pelajaran 2019/2020 sebelum, selama, dan setelah penerapan joyfull 

learning berbantuan media Audio Geobraille. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

observasi partisipatif lengkap. 

3.6.2 Metode Tes Imajinasi Matematis 

Metode tes imajinasi matematis dalam penelitian ini merupakan metode tes 

tertulis yang digunakan untuk tes awal dan tes akhir. Metode tes tertulis digunakan 

untuk memperoleh data mengenai imajinasi matematis siswa tunanetra kelas IX di 

SLB-A Wantuwirawan Salatiga tahun pelajaran 2019/2020 sebelum dan setelah 

penerapan joyfull learning berbantuan media Audio Geobraille. 

3.6.3 Metode  Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017: 317) wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dari suatu topik tertentu. Nazir (2014: 170) menjelaskan bahwa wawancara 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan yang ditanya 

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara). Walaupun wawancara merupakan proses tanya jawab, tetapi wawancara 

merupakan metode untuk pengumpulan data. 

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra pada pembelajaran joyfull 

learning berbantuan media Audio Geobraille kelas IX di SLB-A Wantuwirawan 

Salatiga tahun pelajaran 2019/2020 dengan mewawancarai guru mata pelajaran 

matematika serta memperoleh data mengenai imajinasi matematis siswa dengan 
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mewawancarai siswa terkait jawaban tes awal pada tahap baseline dan tes akhir pada 

tahap intervensi yang dilakukan oleh siswa. 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Lembar Pengamatan  

Lembar pengamatan ini digunakan untuk mengukur kemampuan imajinasi 

matematis siswa tunanetra selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar 

pengamatan ini menggunakan aspek dan sub aspek imajinasi matematis siswa yang 

berisi pernyataan-pernyataan yang menggambarkan imajinasi matematis siswa. 

3.7.2 Soal Tes Kemampuan Imajinasi Matematis  

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan imajinasi matematis pada awal 

dan akhir penelitian. Penelitian ini menggunakan tes berupa soal uraian dengan materi 

sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat. Validitas 

instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk berupa judgment 

expert dengan teknik penilaian oleh ahli. Menurut Sugiyono (2017: 177) “untuk 

menguji validitas konstruk, dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment experts)”. 

Langkah-langkah pengembangan tes untuk mengukur kemampuan imajinasi 

matematis siswa adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan bentuk soal yang digunakan yaitu soal pilihan uraian. 

2. Menentukan banyaknya butir soal dan alokasi waktu untuk mengerjakan tes. 

3. Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran dan indikator 

kemampuan penalaran matematis. 

4. Menyusun butir soal sesuai dengan kisi-kisi. 

5. Mereview dan merevisi soal. 

6. Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

7. Melakukan validasi soal oleh dosen pembimbing.  

Soal tes imajinasi matematis berupa tes tertulis yang digunakan untuk 

mengukur imajinasi matematis siswa sebelum dan setelah penerapan joyfull learning 

berbantuan media Audio Geobraille dalam pembelajaran. Tes yang digunakan berupa 

tes uraian dengan jumlah 8 butir soal pada masing-masing sesi tes. 
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3.7.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara 

kepada subjek penelitian. Pedoman wawancara ini bersifat tak terstruktur. Wawancara 

tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya (Sugiyono, 2017: 320). Pedoman wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan yang digunakan untuk memperoleh deskripsi tentang kemampuan imajinasi 

matematis yang ditujukan untuk subjek penelitian.  

Penyusunan instrumen pedoman wawancara dilakukan dengan berpedoman 

pada setiap indikator imajinasi matematis. Instrumen ini digunakan saat pelaksanaan 

wawancara terkait dengan jawaban yang telah diperoleh dari hasil tes kemampuan 

imajinasi matematis oleh subjek penelitian. Wawancara dilaksanakan setelah subjek 

penelitian menyelesaikan tes pada setiap sesi tahap baseline maupun tahap intervensi. 

Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana imajinasi matematis 

siswa tunanetra dalam menyelesaikan soal. Pedoman wawancara juga ditujukan kepada 

guru kelas mengenai pengetahuan awal tentang bagaimana kemampuan imainasi siswa 

tunanetra sebelum diberikan perlakuan. 

3.7.4 Lembar Validasi  

Lembar validasi digunakan untuk memvalidasi perangkat yaitu RPP, soal tes 

imajinasi matematis, serta pedoman wawancara. Lembar validasi ditujukan kepada ahli 

untuk menilai perangkat pembelajaran peneliti. 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Validasi Perangkat 

Validasi perangkat penelitian ini menggunakan judgement expert dengan teknik 

penilaian oleh ahli yakni dosen pembimbing atau tenaga pengajar di SLB-A 

Wantuwirawan Salatiga. Untuk menguji validasi perangkat, dapat digunakan pendapat 

dari ahli (Sugiyono, 2017: 177). Penilaian validasi perangkat ini dengan memberikan 

penskoran pada masing-masing aspek yang dinilai. Berikut skala penskorannya. 
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𝒙 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌
 

 

Tabel 3.2 Kriteria Penskoran Validasi Ahli 

Baik  3,25 < x ≤ 4 (dapat langsung digunakan tanpa revisi) 

Cukup Baik 2,5 < x ≤ 3,25 (dapat langsung digunakan dengan sedikit revisi) 

Kurang Baik 1,75 < x ≤ 2,5 (dapat langsung digunakan dengan banyak revisi) 

Tidak Baik 0 ≤ x ≤ 1,75 (belum dapat digunakan) 

 

3.8.2 Statistika Deskriptif  

Analisis data dalam penelitian subjek tunggal dilakukan dengan menggunakan 

statistika deskriptif. Menurut Sugiyono (2017: 208) penyajian data yang dinalisis 

menggunakan statistika deskriptif dapat disajikan melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, pengukuran tendensi sentral, dan perhitungan presentase. Dalam 

penelitian ini analisis data dengan statistika deskriptif disajikan melalui grafik dan tabel 

dengan tujuan untuk menunjukkan perubahan data pada setiap fase, yaitu pada fase 

baseline dan pada fase intervensi. 

3.8.3 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk penyeleksian untuk menentukan fokus 

penelitian yang sesuai dengan kemampuan imajinasi matematis siswa. Berarti reduksi 

data dilakukan untuk memilih hal-hal penting. Kegiatan reduksi data yakni meliputi 

merangkum, memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data 

yang direduksi adalah hasil tes tertulis imajinasi matematis siswa serta rekaman hasil 

wawancara sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. 

3.8.4 Penyajian Data  

Data yang sudah direduksi disajikan ke dalam bentuk yang mudah dibaca agar 

lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar penyajian data yang sering 

digunakan yaitu tabel dan grafik atau diagram. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan tabel level kemampuan imajinasi matematis. Penyajian data ini 
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bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengklasifikasikan kemampuan 

imajinasi matematis yang dimiliki siswa. 

3.8.5 Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan diambil berdasarkan hasil 

pemenuhan aspek dan indicator imanjinasi matematis siswa  pada setiap fase baseline 

yang terdiri atas 4 sesi (sesi 1, 2, 3, 4) dan fase intervensi yang terdiri atas 4 sesi (sesi 

5, 6, 7, 8). Adapun kategori hasil pemenuhan terdiri atas:  

a) Baik, jika kedua indicator pada setiap aspek imajinasi matematis semuanya 

terpenuhi.  

b) Cukup, jika salah satu indicator pada setiap aspek imajinasi matematis terpenuhi  

c) Kurang, apabila tidak ada indicator pada setiap aspek imajinasi matematis yang 

terpenuhi.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 31 

Maret 2020 di SLB-A Wantuwirawan yang beralamat di jalan Argoboyo Nomor 282, 

Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Pelaksanaan penelitian ini meliputi 

beberapa tahapan sebagai berikut. 

4.1.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan persiapan pada tanggal 1 

Desember 2019 sampai dengan 15 Februari 2020 yang meliputi beberapa hal yaitu:  

(1) Orientasi 

Peneliti melakukan kegiatan orientasi di SLB-A Wantuwirawan pada tanggal 1 

sampai dengan 15 Desember 2019. Orientasi ini bertujuan untuk mengetahui 

pembelajaran matematika di SLB-A Wantuwurawan khususnya siswa tunanetra yang 

berkaitan dengan kemampuan imajinasi matematis. Peneliti melakukan wawancara 

dengan guru kelas dan mendapatkan informasi bahwa siswa SLB-A Wantuwirawan 

kelas IX-A berjumlah 1 siswa. Pembelajaran matematika di SLB-A Wantuwurawan 

menggunakan kurikulum 2013 Pendidikan Khusus serta menggunakan panduan buku 

siswa sebagai acuan pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, ketersediaan media pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan kebutuhan siswa tunanetra di SLB-A Wantuwirawan 

masih terbatas. Media pembelajaran matematika yang tersedia hanya berbasis pada 

kemampuan perabaa (taktil) siswa. Menurut guru mata pelajaran matematika, media 

pembelajaran matematika sagat membantu siswa dalam mengkonkretkan konsep 

matematika yang abstrak dan untuk mengetahui bentuk benda yang dipelajari secara 

teori. Melalui media pembelajaran matematika yang dilengkapi dengan audio, siswa 

tunanetra mampu mengetahui benda konkret yang menjadi objek dalam pembelajaran 

matematika. Sedangkan bagi guru, media pembelajaran memberikan kemudahan 
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dalam menjelaskan materi. Guru tidak perlu banyak menjelaskan karena sudah ada 

bentuk konkret yang menjadi alat bantu dalam pembelajaran matematika. 

Imajinasi matematis siswa tunanetra kelas IX SLB-A Wantuwirawan masih 

kurang. Hal tersebut terlihat pada saat siswa mengerjakan soal geometri, siswa masih 

mengalami kesulitan karena soal matematika materi geometri cenderung berbentuk 

narasi dan perlu kemampuan membayangkan yang baik untuk dapat memahami soal. 

Siswa tunanetra juga cenderung kurang percaya diri dalam mengerjakan soal sehingga 

selalu meminta konfirmasi jawaban dari guru dalam menyelesaikan soal. 

(2) Mendesain dan merangkai media Audio Geobraille 

Pada tahap ini peneliti mendesain bentuk media Audio Geobraille sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari. Bangun datar segiempat yang dipelajari dalam 

penelitian ini hanya terbatas pada enam jenis bangun datar segiempat, yaitu persegi, 

persegi panjang, jajargenjang, trapezium siku-siku, belah ketupat dan layang-layang. 

Setelah mendesain bentuk, ukuran, serta tombol-tombol yang ada pada media Audio 

Geobraille, kemudian peneliti membuat naskah media Audio Geobraille untuk proses 

dubbing audio atau sebagai penjelasan ketika tombol ditekan. Peneliti juga mendesain 

berapa kali tombol akan ditekan pada setiap jenis bangun datar segiempat. Pembuatan 

naskah ini disesuaikan dengan apa yang akan dipelajari dalam pelaksanaan penelitian. 

Peneliti membatasi materi hanya pada sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas 

bangun datar segiempat. Setelah proses penyusunan naskah media selesai kemudian 

diajukan kepada dosen pembimbing sebagai proses validasi materi penelitian. Setelah 

mendapatkan masukan dan revisi dari dosen pembimbing, peneliti melakukan proses 

dubbing audio, selanjutnya menginputkan audio tersebut ke dalam microcontroller 

Arduino mega menggunakan software IDE. Proses terakhir dalam pembuatan media 

Audio Geobraille adalah trial and error, yang bertujuan untuk memastikan hasil audio 

setelah setiap tombol ditekan sesuai dengan rancangan pada penyusunan naskah.   

(3) Menyusun Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

Perangkat pembelajaran yang dimaksud yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), perangkat evaluasi kemampuan imajinasi matematis, serta 

instrumen penelitian yang tersusun pada lampiran. Setelah disusun kemudian diajukan 
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kepada dosen pembimbing dan guru matematika untuk proses validasi perangkat 

penelitian. Setelah melakukan perbaikan, diperoleh instrumen penelitian yang dapat 

digunakan untuk melakukan proses pembelajaran. 

(4) Mengurus Perizinan 

Perizinan yang dimaksud dalam hal ini adalah perizinan dari pihak universitas 

dan pihak sekolah. Setelah memperoleh surat izin dari dekan fakultas MIPA Unnes, 

kemudian surat izin penelitian tersebut diajukan kepada pihak SLB-A Wantuwirawan. 

Langkah selanjutnya setelah memperoleh izin dari pihak sekolah adalah berkoordinasi 

dengan guru matematika terkait dengan jadwal pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian.  

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran dengan strategi Joyfull Learning Berbantuan 

Media Audio Geobraille  

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran di kelas IX SLB-A Wantuwirawan. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 

2 Maret 2020 dalam sembilan kali pertemuan. Pembagian sembilan kali pertemuan 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu empat kali pertemuan untuk pelaksanaan tes pada fase 

baseline dan lima kali pertemuan untuk pelaksanaan pembelajaran dimana empat kali 

pertemuan terakhir dilaksanakan tes pada fase intervensi. Kegiatan pembelajaran 

disesuaikan dengan RPP materi bangun datar segiempat dengan strategi Joyfull 

Learning berbantuan media Audio Geobraille. Pada penelitian ini hanya berfokus pada 

materi sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat. Dalam 

menyampaikan materi, peneliti memilih bahasa yang mudah dipahami oleh siswa 

tunanetra serta berhati-hati dalam menjelaskan. 

 Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini diawali dengan pengenalan dan 

penjelasan petunjuk penggunaan media Audio Geobraille oleh peneliti kepada siswa 

agar memudahkan siswa dalam menggunakan media. Setelah selesai memahami 

petunjuk penggunaan, siswa memulai pembelajaran menggunakan media Audio 

Geobraille, dengan didampingi peneliti untuk menjelaskan apabila ada materi yang 

kurang dipahami. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 

24, 25, 27, 28 Februari 2020, dan 2 Maret 2020. 
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(1) Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020. Pertemuan 1 

merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok bangun 

datar segiempat sub materi sifat-sifat bangun datar segiempat bahasan persegi 

dan persegi panjang. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

pertama dilakukan dengan bantuan media Audio Geobraille. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran 2. 

(2) Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020. Pertemuan kedua 

merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok bangun 

datar segiempat sub materi sifat-sifat bangun datar segiempat bahasan 

jajargenjang dan trapesium. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kedua dilakukan dengan bantuan media Audio Geobraille. Pada 

akhir pertemuan kedua dilaksanakan tes imajinasi matematis fase intervensi. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran 2. 

(3) Pertemuan 3 

Pertemuan 3 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020. Pertemuan ketiga 

merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok bangun 

datar segiempat sub materi sifat-sifat bangun datar segiempat bahasan belah 

ketupat dan layang-layang. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

ketiga dilakukan dengan bantuan media Audio Geobraille. Pada akhir 

pertemuan ketiga dilaksanakan tes imajinasi matematis fase intervensi. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran 2. 

(4) Pertemuan 4 

Pertemuan 4 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020. Pertemuan keempat 

merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok bangun 

datar segiempat sub materi luas gabungan bangun datar segiempat bahasan 

persegi, persegi panjang, dan jajargenjang. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

pada pertemuan keempat dilakukan dengan bantuan media Audio Geobraille. 

Pada akhir pertemuan keempat dilaksanakan tes imajinasi matematis fase 
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intervensi. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran 

2. 

(5) Pertemuan 5 

Pertemuan 5 dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020. Pertemuan kelima 

merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok bangun 

datar segiempat sub materi luas gabungan bangun datar segiempat bahasan 

trapezium, belah ketupat, dan layang-layang. Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan kelima dilakukan dengan bantuan media Audio 

Geobraille. Pada akhir pertemuan kelima dilaksanakan tes imajinasi matematis 

fase intervensi. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

4.1.3 Pelaksanaan Tes Imajinasi Matematis  

 Pelaksanaan tes imajinasi matematis bertujuan untuk mengetahui aspek 

imajinasi matematis siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

menggunakan strategi joyfull learning dengan bantuan media Audio Geobraille. 

Pelaksanaan tes imajinasi matematis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua fase 

sebagai berikut. 

(1) Baseline 

Fase Baseline dilaksanakan selama 4 kali tes, yang meliputi tes sesi 1, 2, 3, dan 

4. Fase ini bertujuan untuk mengukur imajinasi matematis siswa sebelum dilaksanakan 

pembelajaran dengan strategi joyfull leaning berbantuan media Audio Geobraille. Fase 

Baseline dilaksanakan pada tanggal 17, 18, 20, dan 21 Februari 2020 dengan rincian 

materi sebagai berikut.  

Tabel 4.1 Rincian Materi Tes Imajinasi Matematis Fase Baseline 

Sesi Tanggal Materi 

Sesi 1 17 Februari 2020 Sifat-sifat bangun datar segiempat (persegi, 

persegi panjang, jajargenjang, dan trapesium) 

Sesi 2 18 Februari 2020 Sifat-sifat bangun datar segiempat (belah 

ketupat dan layang-layang) 
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Sesi 3 20 Februari 2020 Luas gabungan bangun datar segiempat 

(persegi, persegi panjang, dan jajargenjang) 

Sesi 4 21 Februari 2020 Luas gabungan bangun datar segiempat 

(trapezium, belah ketupat, dan layang-

layang) 

 

(2) Intervensi 

Fase intervensi dilaksanakan selama 4 kali tes, yang meliputi tes sesi 5, 6, 7, 

dan 8. Fase ini bertujuan untuk mengukur imajinasi matematis siswa sesudah 

dilaksanakan pembelajaran dengan strategi joyfull leaning berbantuan media Audio 

Geobraille. Fase intervensi dilaksanakan pada tanggal 25, 27, 28 Februari 2020, dan 2 

Maret 2020 dengan rincian materi sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Rincian Materi Tes Imajinasi Matematis Fase Intervensi 

Sesi Tanggal Materi 

Sesi 5 25 Februari 2020 Sifat-sifat bangun datar segiempat (persegi, 

persegi panjang, jajargenjang, dan trapesium) 

Sesi 6 27 Februari 2020 Sifat-sifat bangun datar segiempat (belah 

ketupat dan layang-layang) 

Sesi 7 28 Februari 2020 Luas gabungan bangun datar segiempat 

(persegi, persegi panjang, dan jajargenjang) 

Sesi 8 2 Maret 2020 Luas gabungan bangun datar segiempat 

(trapezium, belah ketupat, dan layang-

layang) 

 

4.1.4 Pelaksanaan Wawancara 

Wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk mengonfirmasi jawaban siswa 

terkait tes imajinasi matematis sesi 1 sampai dengan sesi 8 yang telah dilaksanakan. 

Wawancara dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan soal dan mengumpulkan 

jawaban soal kepada peneliti. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara 

antara peneliti dan subjek ini digunakan sebagai salah satu acuan peneliti dalam 



58 
 

 
 

menganalisis bagaimana deskripsi kemampuan imajinasi matematis subjek sebelum 

dan sesudah diberikan suatu perlakuan. Adapun pedoman wawancara terdapat pada 

lampiran 31. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Skor Imajinasi Matematis Subjek  

Hasil penelitian selama lima kali pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 

delapan kali pelaksanaan tes imajinasi matematis, dengan pembagian 4 sesi yang 

kemudian disebut baseline, dan 4 sesi yang selanjutnya disebut intervensi adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Skor Tes Imajinasi Matematis Subjek Penelitian 

 Tanggal Skor 

BASELINE 17 Februari 2020 

18 Februari 2020 

20 Februari 2020 

21 Februari 2020 

25 

25 

26 

26 

INTERVENSI 25 Februari 2020 

27 Februari 2020 

28 Februari 2020 

2 Maret 2020 

84 

88 

90 

96 

 

Tabel 4.3 merupakan tabel pengukuran skor tes imajinasi matematis yang 

dilaksanakan selama delapan hari. Pada fase baseline skor yang diperoleh subjek 

menunjukkan angka 25, 25, 26, 26. Pada sesi kelima atau sesi pertama pada fase 

intervensi skor yang diperoleh subjek menunjukkan kenaikan yaitu 84, 88, 90, 96. 
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Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat adanya kenaikan yang 

signifikan dari fase baseline ke fase intervensi. Hal ini dikarenakan siswa sebelumnya 

tidak mendapatkan materi pendukung tentang konsep bangun datar segimepat dan luas 

gabungan segiempat sehingga pada fase baseline memperoleh skor yang rendah. 

Kemudian setelah diberikan strategi joyfull learning dengan bantuan media Audio 

Geobraille, siswa lebih paham dan memperoleh hasil tes dengan skor yang sangat 

tinggi.  

Setelah diperoleh hasil tes dalam bentuk skor imajinasi matematis di atas, 

selanjutnya dilakukan analisis data yang meliputi analisis dalam kondisi dan analisis 

antar kondisi.  

1. Analisis Dalam Kondisi 

Terdapat beberapa komponen penting yang harus dianalisis pada analisis dalam 

kondisi yakni meliputi komponen panjang kondisi, estimasi kecenderungan arah, 

tingkat stabilitas, tingkat perubahan, jejak data, dan rentang. Seluruh komponen 

ini dianalisis untuk mengetahui kondisi awal subjek penelitian. 

Peneliti harus memastikan bahwa subjek penelitian harus dalam kondisi awal 

yang stabil sebelum diberikan perlakuan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

pada proses analisis dalam kondisi adalah sebagai berikut. 
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 Gambar 4.1 Analisis visual fase baseline dan intervensi 
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(a) Langkah pertama  

Langkah pertama pada analisis dalam kondisi ini adalah menentukan kondisi 

subjek. Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 

menggunakan desain A-B.  Oleh karena itu pada baris pertama diisi dengan huruf 

kapital sesuai dengan kondisinya. Kondisi merupakan kode dari penelitian Single 

Subject Research (SSR). Kode (A) untuk baseline, sedangkan kode (B) untuk 

intervensi. 

Tabel 4.4 Kondisi Subjek 

Kondisi A/1 B/2 

 

(b) Langkah kedua 

Langkah kedua pada analisis dalam kondisi ini adalah menentukan panjang 

interval. Panjang interval ini menunjukan ada berapa sesi pada setiap kondisi 

baseline dan intervensi. Penelitian yang dilakukan ada 4 sesi untuk baseline dan 4 

sesi untuk intervensi. Dengan demikian pada tabel dapat dimasukkan seperti ini. 

Tabel 4.5 Panjang Kondisi Subjek 

Kondisi A/1 B/2 

1. Panjang Kondisi 4 4 

 

(c) Langkah ketiga  

Langkah ketiga pada analisis dalam kondisi ini adalah mengestimasi 

kecenderungan arah. Berdasarkan grafik pada Gambar 4.1 analisis visual fase 

baseline dan intervensi di atas, dapat diketahui arah kecenderungan peningkatan 

skor imajinasi matematis subjek pada setiap fase. Fase baseline yaitu menunjukkan 

arah kecenderungan naik, dan pada fase intervensi juga menunjukkan arah 

kecenderungan naik. Dengan demikian pada tabel dapat dimasukkan seperti ini. 

Tabel 4.6 Estimasi Kecenderungan Arah Subjek 

Kondisi A/1 B/2 

2. Estimasi Kecenderungan Arah  (+)             (+) 
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(d) Langkah keempat  

Langkah keempat pada analisis dalam kondisi ini adalah menentukan 

kecenderungan stabilitas pada masing-masing kondisi. Kecenderungan stabilitas 

pada kondisi baseline dihitung menggunakan kriteria stabilitas 15%, maka 

perhitungannya adalah seperti berikut. 

 

Skor Tertinggi × Kriteria Stabilitas = Rentang Stabilitas 

𝟐𝟓 × 0,15 = 3,75 

 

Menentukan mean level dari data baseline. Berdasarkan data baseline maka  

diperoleh Mean level  =
(25+25+26+26)

4
= 25,5 

Menentukan batas atas dan batas bawah:  

Batas Atas  = Mean Level + Setengah dari rentang stabilitas  

= 25,5 + 1,875 = 27,375  

Batas Bawah  = Mean Level − Setengah dari rentang stabilitas  

= 25,5 − 1,875 = 23,625  

Perhitungan presentase data point pada kondisi baseline yang berada pada rentang  

Stabilitas adalah sebagai berikut.  

Banyaknya data 

point yang ada 

dalam rentang  

÷ Banyaknya data 

point 

= Presentase 

Stabilitas 

𝟒 ÷ 4 = 100% 

 

Jika presentase stabilitas sebesar 85% − 90% maka dikatakan stabil, sedangkan 

jika di bawah itu, maka dikatakan tidak stabil (variable). Karena hasil perhitungan 

untuk fase baseline adalah 100% maka diperoleh hasil stabil.  

Kecenderungan stabilitas pada kondisi intervensi dihitung menggunakan kriteria 

stabilitas 15%, maka perhitungannya adalah seperti berikut. 
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Skor Tertinggi × Kriteria Stabilitas = Rentang Stabilitas 

𝟗𝟔 × 0,15 = 14,4 

 

Menentukan mean level dari data baseline. Berdasarkan data baseline maka  

diperoleh Mean level  =
(84+88+90+96)

4
= 89,5 

Menentukan batas atas dan batas bawah:  

Batas Atas  = Mean Level + Setengah dari rentang stabilitas  

= 89,5 + 7,2 = 96,7  

Batas Bawah  = Mean Level − Setengah dari rentang stabilitas  

= 89,5 − 7,2 = 82,3  

Menghitung presentase data point pada kondisi intervensi yang berada pada  

rentang stabilitas : 

Banyaknya data 

point yang ada 

dalam rentang  

÷ Banyaknya data 

point 

= Presentase 

Stabilitas 

𝟒 ÷ 4 = 100% 

 

Jika presentase stabilitas sebesar 85% − 90% maka dikatakan stabil, sedangkan 

jika di bawah itu, maka dikatakan tidak stabil (variable). Karena hasil perhitungan 

untuk fase intevrensi adalah 100% maka diperoleh hasil stabil.  

Tabel 4.7 Estimasi Kecenderungan Stabilitas 

Kondisi A/1 B/2 

3. Kecenderungan Stabilitas  Stabil (100%) Stabil (100%) 

 

(e) Langkah kelima 

Langkah kelima pada analisis dalam kondisi ini adalah menentukan 

kecenderungan jejak data, hal ini sama dengan kecenderungan arah di atas. Oleh 

karena itu hasil kecenderungan jejak data sama dengan kecenderungan arah.  
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Tabel 4.8 Kecenderungan Jejak Data 

Kondisi A/1 B/2 

4. Kecenderungan Jejak Data   (+)             (+) 

 

Dengan memperhatikan kecenderungan jejak data pada Tabel 4.12 di atas, 

maka diketahui bahwa pada fase baseline arah trendnya naik sehingga ditulis (+) 

dan pada fase intervensi arah trendnya naik sehingga ditulis (+) yang artinya tidak 

terdapat penurunan. 

(f)  Langkah keenam 

Langkah keenam pada analisis dalam kondisi ini adalah menentukan level stabilias 

dan rentang. Sebagaimana telah dihitung di atas, bahwa pada fase baseline (A) 

diperoleh data yang stabil dengan rentang 23,625 − 27,375. Pada fase intervensi 

(B) juga diperoleh data yang stabil dengan rentang 82,3 − 96,7. Maka level 

stabilitas dan rentang pada fase baseline dan intervensi dapat ditulis sebagai 

berikut.  

Tabel 4.9 Level Stabilitas dan Rentang 

Kondisi A/1 B/2 

5. Level Stabilitas dan Rentang  𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 

23,625 − 27,375
 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 

82,3 − 96,7
 

 

(g) Langkah ketujuh  

Langkah keenam pada analisis dalam kondisi ini adalah menentukan level 

perubahan dengan cara menandai data pertama dan data terakhir pada setiap fase. 

Kemudian menghitung selisih antara kedua data dan menentukan arahnya, lalu 

memberikan tanda (+) jika membaik, tanda (-) jika memburuk, dan tanda (=) jika 

tidak terjadi perubahan.  

Tabel 4.10 Level Perubahan pada fase Baseline 

Data terakhir (Sesi 4) Data pertama (Sesi 1) Level Perubahan 

𝟐𝟔 25 1(+) 
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Tabel 4.11 Level Perubahan pada fase Intervensi 

Data terakhir (Sesi 8) Data pertama (Sesi 5) Level Perubahan 

𝟗𝟔 84 12(+) 

 

Dengan demikian, level perubahan data dapat ditulis sebagai berikut.  

Tabel 4.12 Level Perubahan Subjek   

Kondisi A/1 B/2 

6. Level Perubahan  26 − 25 = 1 96 − 84 = 12 

 

Tabel 4.12 di atas menunjukan bahwa selama fase baseline dan intervensi 

terjadi perubahan yaitu semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari selisih data 

terakhir dan pertama pada setiap fase yang menunjukkan bilangan positif (+). 

Rangkuman hasil keseluruhan analisis data dalam kondisi dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Analisis Data dalam Kondisi 

Kondisi A/1 B/2 

1. Panjang Kondisi 4 4 

2. Estimasi Kecenderungan Arah               (+)                  (+) 

3. Kecenderungan Stabilitas Stabil (100%) Stabil (100%) 

4. Kecenderungan Jejak Data                      (+)                  (+) 

5. Level Stabilitas dan Rentang 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 

23,625 − 27,375
 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 

82,3 − 96,7
 

6. Level Perubahan 26 − 25 = 1 96 − 84 = 12 

 

2. Analisis Antar Kondisi  

Terdapat beberapa komponen penting yang harus dianalisis pada analisis antar 

kondisi yakni meliputi jumlah variabel yang diubah, perubahan kecenderungan 

arah, perubahan kecenderungan stabilitas, perubahan level, dan presentase 
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overlap. Kegiatan awal untuk melakukan analisis antar kondisi adalah 

memasukkan kode kondisi pada baris pertama. Analisis antar kondisi yang 

dilakukan yaitu antara kondisi 1 baseline (A) dan kondisi 2 intervensi (B), maka 

dapat dituliskan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 Perbandingan Kondisi Subjek 

Perbandingan Kondisi 
𝑩𝟏/𝑨𝟏 

(𝟐: 𝟏) 

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada proses analisis dalam kondisi 

adalah sebagai berikut. 

(a) Langkah pertama 

Langkah pertama pada analisis antar kondisi ini adalah menentukan jumlah 

variabel yang diubah. Pada data rekaan variabel yang akan diubah dari kondisi 

baseline (A) ke intervensi (B) adalah 1. Dengan demikian pada format akan diisi 

seperti pada Tabel 4.15 di bawah ini. Jumlah variabel yang diubah dalam penelitian 

ini hanya satu yaitu kemampuan imajinasi matematis subjek.  

Tabel 4.15 Jumlah Variabel yang diubah 

Perbandingan Kondisi 
𝑩𝟏/𝑨𝟏 

(𝟐: 𝟏) 

1. Jumlah variabel yang diubah 1 

 

(b) Langkah kedua  

Langkah kedua pada analisis antar kondisi ini adalah menentukan perubahan 

kecenderungan arah dengan mengambil data pada analisis dalam kondisi di atas. 

Tabel 4.16 Perubahan Kecenderungan Arah 

Perbandingan Kondisi 
𝑩𝟏/𝑨𝟏 

(𝟐: 𝟏) 

2. Perubahan kecenderungan arah dan efeknya (+) (+) 
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(c) Langkah ketiga 

Langkah ketiga pada analisis antar kondisi ini adalah menentukan perubahan 

kecenderungan stabilitas. Perubahan ini dapat diketahui dengan melihat 

kecenderungan stabilitas fase baseline (A) dan intervensi (B) pada rangkuman 

analisis dalam kondisi di atas. Kecenderungan stabilitas pada fase baseline (A) 

mencapai 100% maka dikatakan stabil. Sedangkan pada fase intervensi (B) kecen-

derungan stabilitasnya juga mencapai 100% maka dikatakan stabil. 

Tabel 4.17 Perubahan Kecenderungan Stabilitas 

Perbandingan Kondisi 
𝑩𝟏/𝑨𝟏 

(𝟐: 𝟏) 

3. Perubahan Kecenderungan Stabilitas Stabil ke Stabil  

 

(d) Langkah keempat 

Langkah ketiga pada analisis antar kondisi ini adalah menentukan level perubahan 

dengan cara menentukan data point pada kondisi baseline (A) pada sesi terakhir 

(26) dan sesi pertama pada kondisi intervensi (B) yaitu (84) dan dihitung 

selisihnya (26 − 84) maka diperoleh (−58). 

Tabel 4.18 Perubahan Level 

Perbandingan Kondisi 
𝑩𝟏/𝑨𝟏 

(𝟐: 𝟏) 

4. Perubahan Level  (26 − 84) = (−58) 

 

(e) Langkah kelima 

Langkah ketiga pada analisis antar kondisi ini adalah menentukan overlap data 

pada kondisi baseline (A) dengan intervensi (B) dengan cara :  

(1) Melihat kembali batas bawah dan batas atas pada kondisi baseline (A) 

(2) Menghitung banyak data point pada kondisi intervensi (B) yang berada 

pada rentang kondisi baseline (A) yaitu 0. 
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(3) Perolehan angka pada langkah (2) dibagi dengan data point dalam kondisi 

intervensi (B) kemudian dikalikan 100% maka hasilnya (0 ÷ 4) ×

100% = 0% 

Semakin kecil presentasi overlap maka semakin baik pengaruh intervensi 

terhadap target behavior. Komponen antar kondisi tersebut di atas apabila 

dirangkum dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

Tabel 4.19 Rangkuman Hasil Analisis Data antar Kondisi 

Perbandingan Kondisi 
𝑩𝟏/𝑨𝟏 

(𝟐: 𝟏) 

1. Jumlah variabel yang diubah  1 

2. Perubahan kecenderungan arah dan efeknya (+) (+) 

3. Perubahan kecenderungan stabilitas  Stabil ke Stabil 

4. Perubahan level  (26 − 84) = (−58) 

5. Presentase overlap  0% 

 

4.2.2 Kemampuan Imajinasi Matematis melalui Pembelajaran Joyfull Learning 

dengan Bantuan Media Audio Geobraille   

Pembahasan pada bagian ini mendeskripsikan hasil tes imajinasi matematis 

subjek pada fase baseline atau sebelum menggunakan strategi joyfull learning 

berbantuan media Audio Geobraille serta hasil tes imajinasi matematis subjek pada 

fase intervensi atau setelah menggunakan strategi joyfull learning berbantuan media 

Audio Geobraille 

4.2.2.1 Hasil Tes Imajinasi Matematis Subjek Sebelum Pembelajaran Joyfull 

Learning Berbantuan Media Audio Geobraille  

Sebelum dilaksanakan pembelajaran materi sifat-sifat bangun datar segiempat 

dan luas gabungan bangun datar segiempat dengan strategi joyfull learning berbantuan 

media Audio Geobraille dilaksanakan tes sebanyak 4 kali yaitu tes sesi 1, 2, 3, dan 4 

atau tes dalam fase baseline. Hasil analisis tes imajinasi matematis sesi 1, 2, 3, dan 4 

adalah sebagai berikut. 

 



68 
 

 
 

(1) Tes Sesi 1 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek  

Setelah melaksanakan tes sesi 1 imajinasi matematis pada sesi baseline 

(sebelum perlakuan), Peneliti melakukan analisis jawaban subjek. Analisis jawaban tes 

imajinasi matematis sesi 1 disesuaikan dengan indikator yang telah disusun pada 

masing-masing aspek imajinasi matematis yaitu indikator imajinasi matematis menurut 

Mun (2015) yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 

 

Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 1, subjek mengerjakan soal 

nomor satu dengan mengeksplorasi masalah pada soal dengan cara mengingat kembali 

suatu aturan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban subjek bahwa subjek mampu 

menemukan jawaban yang benar yaitu persegi dari beberapa sifat-sifat persegi yang 

disediakan pada soal. Sehingga dalam hal ini indikator pertama Scientific Sensitiviy 

(SS) pada subjek terpenuhi. Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu menyelesaikan 

soal berdasarkan pengalaman berimajinasi. Pada saat pelaksanaan wawancara antara 

peneliti dengan subjek, subjek mampu memberikan alasan yang tepat atas jawaban soal 

nomor satu. Alasan tersebut sesuai dengan sifat-sifat persegi. Subjek mampu 

menemukan bangun datar apa yang dimaksud berdasarkan daya imajinasinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek mampu menyelesaikan soal berdasarkan pengalaman 

berimajinasi. Sehingga indikator kedua Scientific Sensitiviy (SS) pada subjek terpenuhi. 

    1.  Persegi  

Gambar 4.2 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 1 Soal Nomor 1 

Gambar 4.3 Jawaban Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 
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Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar 

jawab subjek pada soal nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 1 subjek mengerjakan soal 

nomor dua dengan jawaban yang benar. Namun setelah wawancara antara peneliti 

dengan subjek, subjek menjawab soal nomor dua dengan mengarang jawaban yaitu 

hanya dengan melakukan operasi pengurangan angka-angka yang ada di soal. Subjek 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya Persegi” 

P : “Berdasarkan apa Salwa dapat menjawab kalau bangun datar 

   yang dimaksud dalam soal adalah persegi?” 

S1 : “Karena punya empat sisi yang sama panjang dan semua 

   sudutnya sama besar" 

Gambar 4.4 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 1 

Gambar 4.7 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 1 Soal Nomor 2 

2.  25 − 10 = 15  

1.  
Gambar 4.6 Jawaban Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

   tersebut?”. 

S1 : “Mencari selisih sisinya, Bu” 

P : “Darimana Salwa mengetahui panjang sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝐿? Dalam 

   soal kan tidak diketahui panjang sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝐿?” 

S1 : “Iya, Bu. Di soal tidak diketahui” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab 25 − 10 = 15?” 

S1 : “Nggak tau, Bu. Dikurangi saja angka yang ada di soal” 

 

 Gambar 4.5 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 2 
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belum mampu menentukan sisi-sisi pada persegi panjang yang mempunyai panjang sisi 

sama panjang. Sehingga dalam hal ini indikator pertama dan kedua Scientific Creativity 

(SC) pada subjek tidak terpenuhi.  

Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek pada 

soal nomor tiga adalah sebagai berikut. 

Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 1 subjek mengerjakan soal 

nomor tiga dengan jawaban yang benar. Namun setelah wawancara antara peneliti 

dengan subjek, subjek menjawab soal nomor tiga dengan mengarang jawaban yaitu 

hanya dengan melakukan operasi penjumlahan angka-angka yang ada di soal. Sehingga 

dalam hal ini indikator pertama dan kedua Scientific Productivity (SP) pada subjek 

tidak terpenuhi. 

Sama halnya dengan soal nomor 1, 2, dan 3 di atas, soal nomor empat adalah 

soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) dengan indicator a) Emotional 

Understanding (EU), mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

   tersebut?” 

S1 : “Nomor tiga bingung, Bu.” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab 10 + 8 = 18?” 

S1 : “Nggak tau, Bu. Dijumlahkan saja angka yang ada di soal” 

 

 

 

Gambar 4.9 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 1 Soal Nomor 3 

3.  10 + 8 = 18  

2.  

3.  

Gambar 4.8 Jawaban Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 

Gambar 4.10 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 3 
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dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination 

(EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi. Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC) dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Sedangkan soal nomor enam 

adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP) dengan indikator a) 

Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), 

mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret.  

Dalam pelaksanaannya, Subjek tidak mengerjakan soal nomor empat, lima, dan 

nomor enam. Subjek hanya menuliskan nomor soal saja. Berdasarkan hasil wawancara, 

subjek belum paham dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Dalam hal ini indikator 

pertama dan indikator kedua pada aspek Scientific Productivity (SP), Scientific 

Creativity (SC), maupun Scientific Productivity (SP) tidak terpenuhi. Lembar jawab 

subjek untuk soal nomor empat, lima, dan enam adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

5. 

6. 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor empat, lima, dan   

   enam? 

S1 : “Susah, Bu. Nggak paham” 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 1 Soal Nomor 4, 5, dan 6 

Gambar 4.13 Jawaban Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 4, 5, dan 6 dalam Huruf Abjad 

Gambar 4.12 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 1 Soal Nomor 4, 5, 6 
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 Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil jawaban tes sesi 1 

dan hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator pada Scientific Sensitivity (SS) 

telah terpenuhi namun masih dalam kategori cukup karena subjek hanya bisa 

mengerjakan salah satu soal aspek Scientific Sensitivity (SS) yaitu nomor 1. Sedangkan 

untuk indikator Scientific Creativity (SC) dan Scientific Productivity (SP) belum 

terpenuhi atau masuk dalam kategori kurang karena tidak ada soal yang terjawab 

dengan benar. 

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 1 (fase 

baseline) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.20 Imajinasi Matematis Subjek  pada Tes Sesi 1 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Cukup Imajinasi 

Matematis 

Kurang 

Scientific Creativity (SC) Kurang 

Scientific Productivity (SP) Kurang 

 

(2) Tes Sesi 2 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek  

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut.  

Gambar 4.15 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 2 Soal Nomor 1 

1.   Belah Ketupat 

Gambar 4.14 Jawaban Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 
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Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 2 subjek mengerjakan soal 

nomor satu dengan mengeksplorasi masalah pada soal dengan cara mengingat kembali 

suatu aturan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban subjek bahwa subjek mampu 

menuliskan jawaban yang benar yaitu belah ketupat dari beberapa sifat-sifat belah 

ketupat pada soal. Sehingga dalam hal ini indikator pertama Scientific Sensitiviy (SS) 

pada subjek terpenuhi. Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu menyelesaikan soal 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Pada saat pelaksanaan wawancara antara 

peneliti dengan subjek, subjek mampu memberikan alasan yang tepat atas jawaban soal 

nomor satu. Alasan tersebut sesuai dengan sifat-sifat belah ketupat. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek mampu menyelesaikan soal berdasarkan pengalaman 

berimajinasi. Sehingga indikator kedua Scientific Sensitiviy (SS) pada subjek terpenuhi. 

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar 

jawab subjek nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada soal nomor dua subjek belum dapat menemukan ide-ide baru dalam 

menyelesikan soal. Subjek hanya menuliskan apa yang diketahui pada soal tanpa 

melakukan perhitungan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Subjek tidak 

mengerjakan dengan menemukan ide-ide baru untuk mendapatkan cara yang efektif 

P : “Salwa, nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya belah ketupat” 

P : “Mengapa Salwa menjawab belah ketupat?” 

S1 : “Karena sifatnya mirip dengan belah ketupat, Bu” 

 
Gambar 4.16 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 1 

Gambar 4.17  Jawaban Subjek pada Tes Sesi 2 Soal Nomor 2 
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atau lebih cepat untuk menemukan jawaban. Dalam hal ini indikator pertama dan kedua 

pada Scientific Creativity (SC) tidak terpenuhi.  

Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek 

nomor tiga adalah sebagai berikut.  

Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 2 subjek mengerjakan soal 

nomor tiga dengan jawaban yang benar. Namun setelah wawancara antara peneliti 

2.  Panjang sisi = 4𝑎 

Keliling = 48 

 
Gambar 4.19 Jawaban Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

tersebut?”. 

S1 : “Mencari nilai 𝑎, Bu” 

P : “Mengapa Salwa hanya menuliskan yang diketahui dalam soal dan 

tidak menuliskan hasil perhitungannya?” 

S1 : “Susah menghitungnya, Bu. Masih bingung” 

 
Gambar 4.18 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 2 

Gambar 4.21 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 2 Soal Nomor 3 

3.  Panjang 𝐸𝐹 = 10 

     Panjang 𝐺𝐻 = 17 

      17 − 10 = 7   

 
Gambar 4.20 Jawaban Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 
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dengan subjek, subjek menjawab soal nomor tiga dengan mengasal jawaban yaitu 

hanya dengan mengurangkan panjang sisi – sisi yang ada di soal. Subjek belum paham 

sisi mana saja yang mempunyai ukuran yang sama panjang pada bangun layang-

layang. Sehingga indicator pertama dan kedua pada aspek Scientific Productivity (SP) 

tidak terpenuhi.  

Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) 

dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan 

b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Namun pada pelaksanaan tes sesi 2, subjek tidak 

menjawab soal nomor empat. Subjek hanya menuliskan nomor soal pada lembar jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek belum mengetahui bagaimana bentuk bangun 

datar layang-layang. Sehingga aspek Scientific Sensitivity (SS) tidak tepenuhi. Lembar 

jawab subjek nomor empat adalah sebagai berikut. 

  

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Disuruh mencari selisihnya, Bu.” 

P : “Hasil perhitungannya berapa?” 

S1 : “Hasilnya 7cm, Bu” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab 17 − 10 = 7?” 

S1 : “Karena panjang sisinya 17 dan 10 maka selisihnya tinggal dikurangi, Bu” 

P : “Coba jelaskan panjang sisi 𝐸𝐹 yaitu 10 cm itu sama dengan panjang sisi 

apa, Salwa?” 

S1 : “Masih bingung, Bu. Belum bisa membayangkan” 

 

 

 

Gambar 4.22 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 3 

Gambar 4.24 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 2 Soal Nomor 4 

4.  

Gambar 4.23 Jawaban Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 4 dalam Huruf Abjad 
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Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity (SC) 

dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar jawab subjek untuk soal 

nomor lima adalah sebagai berikut. 

Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 2 subjek mampu mengeksplorasi 

masalah pada soal nomor lima yaitu mengetahui apa yang ditanyakan. Namun subjek 

hanya menuliskan yang diketahui dalam soal tanpa melakukan perhitungan untuk 

mendapatkan jawaban yang benar. Subjek tidak melakukan ide-ide baru untuk 

menghitung panjang sisi apabila diketahui kelilingnya. Sehingga aspek Scientific 

Creativity (SC) tidak terpenuhi. 

Sedangkan soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific 

Productivity (SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan 

P : “Nomor lima bagaimana? Apa yang diketahui dalam soal tersebut?” 

S1 : “Mencari panjang sisinya, Bu” 

P : “Mengapa Salwa hanya menuliskan kelilingnya dan tidak menuliskan hasil 

perhitungannya?” 

S1 : “Nggak tau caranya, Bu” 

 

 

 

 

 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor empat?” 

S1 : “Nggak bisa, Bu. Nggak tau layang-layang itu yang seperti apa” 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 4 

Gambar 4.28 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 2 Soal Nomor 5 

5.   Keliling = 100 

1.   

 

Gambar 4.27 Jawaban Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 5 dalam Huruf Abjad 

Gambar 4.26 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 5 
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strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, 

dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Pada pelaksanaan tes sesi 2, subjek tidak 

mengerjakan soal nomor enam. Berdasarkan hasil wawamcara subjek mengalami 

kesulitan dalam memahami sudut pada bangun datar. Subjek hanya menuliskan nomor 

soal saja pada lembar jawab. Sehingga aspek Scientific Productivity (SP) tidak 

terpenuhi. Lembar jawab subjek untuk soal nomor enam adalah sebagai berikut. 

 

Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil tes sesi 2 imajinasi 

matematis dan wawancara menunjukkan bahwa indikator pada Scientific Sensitivity 

(SS) terpenuhi namun masih dalam kategori cukup karena subjek hanya bisa 

mengerjakan soal nomor 1. Aspek Scientific Creativity (SC) dan Scientific Productivity 

(SS) tergolong masih kurang ataubelum terpenuhi karena belum ada soal aspek 

Scientific Productivity (SS) yang terjawab oleh subjek. 

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 2 (fase 

baseline) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.21 Imajinasi Matematis Subjek  pada Tes Sesi 2 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Cukup Imajinasi 

Matematis 

Kurang 

Scientific Creativity (SC) Kurang 

Scientific Productivity (SP) Kurang 

Gambar 4.29 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 2 Soal Nomor 6 

6. 

Gambar 4.31 Jawaban Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor enam?” 

S1 : “Nggak paham soalnya, Bu. Susah membayangkan sudut” 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 2 Soal Nomor 6 
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(3) Tes Sesi 3 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek 

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada pelaksanaan tes imajinasi matematis sesi 3 subjek mengerjakan soal 

nomor satu dengan benar. Subjek mengerjakan soal dengan mengeksplorasi masalah 

matematika yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan, yaitu aturan 

untuk rumus luas persegi. Selanjutnya, untuk indikator kedua yaitu Menyelesaikan soal 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Pada soal nomor satu subjek melakukan 

Gambar 4.34 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 3 Soal Nomor 1 

1.   Luas = 8 × 8 = 64 

 

2.   

 

Gambar 4.33 Jawaban Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 

P : “Halo Salwa, Bagaimana kabarnya hari ini?” 

S1 : “Alhamdulillah sehat, Bu” 

P : “Bagaimana perasaannya setelah mengerjakan tes sesi 3 tadi?” 

S1 : “Pusing. Ada yang kosong, Bu” 

P : “Oke. Kita mulai ya wawancaranya. Nomor satu bagaimana? Apakah 

   Salwa dapat mengerjakan atau tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu.”  

P : “Apa yang Salwa ketahui dari soal nomor satu?” 

S1 : “Soal mencari luas. Jawabannya 64.” 

P : “Bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban 64?” 

S1 : “Pakai rumus luas persegi, Bu. Rumusnya sisi × sisi. Jadi 8 × 8 = 64” 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 1 
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perhitungan dengan menuliskab cara penyelesaian, subjek menyelesaikan soal 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Sehingga indikator kedua Scientific Sensitiviy 

(SS) pada subjek terpenuhi. 

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar 

jawab subjek soal nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada pelaksanaan tes sesi 3, subjek tidak menjawab nomor dua. Subjek hanya 

menuliskan nomor soal saja pada lembar jawab. Berdasarkan hasil wawancara subjek 

masih bingung dengan apa yang ditanyakan pada soal. Sehingga aspek Scientific 

Creativity (SC) tidak terpenuhi.  

Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek pada 

soal nomor tiga adalah sebagai berikut.  

Gambar 4.37 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 3 Soal Nomor 2 

2.   

 

4.   

 

Gambar 4.36 Jawaban Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal   

   tersebut?”. 

S1 : “Bingung, Bu. Saya nggak bisa jawab nomor dua” 

 

3.   

 

Gambar 4.35 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 2 
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Pada pelaksanaan tes sesi 3, subjek mengerjakan soal nomor tiga dengan 

langkah pengerjaan yang benar namun belum menemukan jawaban yang tepat. Subjek 

menuliskan apa yang diketahui dalam soal dan menuliskannya dengan runtut. Subjek 

mampu mengekspresikan permasalahan matematika ke dalam contoh konkret yaitu 

sudah mampu menghitung luas lantai dan luas keramik dengan benar. Untuk indicator 

Creation and Rreproduction, subjek belum mampu memunculkan ide atau langkah 

baru dalam menghitung banyaknya keramik yang dibutuhkan. Sehingga aspek 

Scientific Productivity (SP) tidak terpenuhi. 

Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) 

dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan 

Gambar 4.40 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 3 Soal Nomor 3 

3.   Lantai berukuran 8 × 4 

Keramik berukuran 20 × 20 

Luas = 8 × 4 = 32 

Luas = 20 × 20 = 400 

 Gambar 4.39 Jawaban Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

tersebut?” 

S1 : “Mencari banyak keramik, Bu” 

P : “Bagaimana caranya Salwa?” 

S1 : “Saya hanya menghitung luasnya saja bu. Setelah itu nggak tau 

caranya” 

P : “Luasnya berapa?” 

S1 : “Luas lantai hasilnya 32, terus luas keramik hasilnya 400, Bu” 

P : “Kenapa Salwa tidak menuliskan satuan luas?” 

S1 : “Lupa, Bu” 

 
Gambar 4.38 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 3 
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b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur 

aspek Scientific Creativity (SC) dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. 

Sedangkan soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity 

(SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau 

langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) 

Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret. Pada pelaksanaanya, Subjek tidak menjawab soal 

nomor empat, lima, dan enam. Subjek hanya menuliskan nomor soal saja pada lembar 

jawab. Berdasarkan hasil wawancara, Subjek tidak mengetahui bagaimana cara 

pengerjaannya. Sehingga aspek Scientific Sensitivity (SS), Scientific Creativity (SC), 

maupun Scientific Productivity (SP) tidak terpenuhi. Lembar jawab subjek untuk soal 

nomor empat, lima, dan enam adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 3 Soal Nomor 4, 5, dan 6. 

4.  

5. 

6. 

Gambar 4.42 Jawaban Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 4, 5, dan 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor empat, lima, dan  

   enam? 

S1 : “Susah, Bu. Nggak tau rumusnya” 

 

Gambar 4.43 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 3 Soal Nomor 4,5, dan 6 
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Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil tes sesi 3 imajinasi 

matematis dan wawancara menunjukkan bahwa indikator pada Scientific Sensitivity 

(SS) terpenuhi namun masih dalam kategori cukup karena subjek hanya bisa 

mengerjakan soal nomor 1. Aspek Scientific Creativity (SC) dan Scientific Productivity 

(SS) tergolong masih kurang atau belum terpenuhi karena belum ada soal aspek 

Scientific Productivity (SS) yang terjawab dengan benar oleh subjek. 

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 3 (fase 

baseline) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.22 Imajinasi Matematis Subjek  pada Tes Sesi 3 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Cukup Imajinasi 

Matematis 

Kurang 

Scientific Creativity (SC) Kurang 

Scientific Productivity (SP) Kurang 

 

(4) Tes Sesi 4 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek 

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada pelaksanaan tes sesi 4, subjek menjawab nmor satu dengan menuliskan 

apa yang diketahui dalam soal. Subjek menghitung luas layang-layang yang ditanyakan 

dengan melakukan operasi perkalian antara diagonal satu dan diagonal dua. Namun 

Gambar 4.44 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 4 Soal Nomor 1 
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rumus yang digunakan dalam menghitung luas kurang tepat. Dalam hal ini subjek 

belum mampu mengeksplorasi masalah pada soal yang diberikan dengan cara 

mengingat Kembali suatu aturan. Subjek belum menggunakan aturan rumus luas 

layang-layang yang tepat dalam menemukan jawaban. Sehingga aspek Scientific 

Sensitivity (SS) tidak terpenuhi.  

 

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar 

jawab subjek pada soal nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

1.  Diagonal satu = 25 cm 

Diagonal dua = 14 cm 

Luas = 25 × 14 = 350 𝑐𝑚2 

 
Gambar 4.46 Jawaban Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 

P : “Salwa, Bagaimana kabarnya hari ini?” 

S1 : “Alhamdulillah baik, Bu” 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan atau tidak?  

S1 : “Bisa” 

P : “Jawabannya berapa, Salwa?” 

S1 : “Jawabannya 350𝑐𝑚2, Bu” 

P : “Cara mengerjakannya bagaimana?” 

S1 : “Dikalikan saja angka yang ada di soal, Bu” 

P : “Apakah salwa mengetahui rumus untuk menghitung luas 

layang-layang?” 

S1 : “Kayaknya sih dikalikan saja bu diagonalnya” 

 
Gambar 4.45 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 1 

Gambar 4.47 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 4 Soal Nomor 2 
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Pada pelaksanaan tes sesi 4 pada soal nomor dua, subjek hanya menuliskan hal 

yang diketahui dalam soal. Subjek tidak melakukan perhitungan untuk memperoleh 

jawaban. Dalam hal ini subjek tidak menemukan ide baru yang kreatif dalam 

menyelesaikan soal ataupun mentransfer ide baru dengan tidak mengabaikan aturan 

penyelesaian. Sehingga untuk aspek Scientific Creativity (SC) tidak terpenuhi.  

 

Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek pada 

soal nomor tiga adalah sebagai berikut.  

 

Pada pelaksanaan tes sesi 4 pada soal nomor tiga, subjek hanya menjawab 

dengan menghitung luas keramik yang berbentuk persegi. Untuk pertanyaan berapa 

keramik yang dibutuhkan belum dapat terjawab dengan benar oleh subjek. Dalam hal 

2.   Luas = 60 𝐾𝑚2 

Diagonal = 1500 cm 

 
Gambar 4.49 Jawaban Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bisa mengerjakan tidak? Apa yang diketahui 

dari soal nomor dua?” 

S1 : “Bingung, Bu. Nggak tau caranya. 

 
Gambar 4.48 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 2 

Gambar 4.51 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 4 Soal Nomor 3 

3.   Luas Keramik = 1 × 1 = 1 

 
Gambar 4.50 Jawaban Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 
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ini subjek belum mampu memunculkan strategi atau langkah baru dalam 

menyelesaikan soal. Sehingga aspek Scientific Productivity (SP) tidak terpenuhi.  

Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) 

dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan 

b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek soal nomor empat adalah 

sebagai berikut. 

Pada pelaksanaan tes sesi 4 pada soal nomor empat, subjek hanya menuliskan 

apa yang diketahui dalam soal pada lembar jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara, 

subjek tidak mengetahui rumus untuk menghitung luas belah ketupat. Dalam hal ini 

subjek belum mampu mengeksplorasi masalah yang diberikan dengan mengingat 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

tersebut?” 

S1 : “Nomor tiga disuruh menghitung banyaknya keramik, Bu” 

P : “Jawabannya berapa?” 

S1 : “Saya hanya menghitung luas keramiknya saja, Bu. Luasnya 1𝑚2” 

P : “Kenapa tidak dihitung hasil jumlah keramik yang dibutuhkan?” 

S1 : “Nggak tau caranya, Bu.” 

 
Gambar 4.52 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 3 

Gambar 4.55 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 4 Soal Nomor 4 

4.   Diagonal satu = 12 cm 

Diagonal dua = 8 cm  

 
Gambar 4.54 Jawaban Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 4 dalam Huruf Abjad 

P : “Oke baiklah. Kalau soal nomor empat bagaimana? Bisa mengerjakan 

tidak?” 

S1 : “Nggak tau rumusnya, Bu.” 

 
Gambar 4.53 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 4 
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Kembali suatu aturan yaitu aturan rumus luas belah ketupat. Sehingga aspek Scientific 

Sensitivity (SS) tidak terpenuhi.  

Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity (SC) 

dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar jawab subjek nomor 

lima adalah sebagai berikut. 

Pada pelaksanaan tes sesi 4 pada soal nomor lima, subjek sudah paham 

bagaimana menghitung luas gabungan namun rumus yang digunakan untuk 

menghitung luas belah ketupat dan layang-layang masih belum tepat. Berdasarkan hasil 

wawancara, Subjek tidak mengetahui rumus luas belah ketupat dan layang-layang. 

Subjek hanya melakukan operasi perkalian pada angka-angka yang ada pada soal. 

Dalam hal ini subjek belum mampu menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, ataupun mentransfer ide baru dengan tidak 

mengabaikan suatu aturan. Sehingga aspek Scientific Creativity (SC) tidak terpenuhi. 

Gambar 4.57 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 4 Soal Nomor 5 

5.   Luas = 8 × 6 = 48 

Luas = 10 × 16 = 160 

Luas gabungan = 208 

 
Gambar 4.56 Jawaban Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 5 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau soal nomor lima bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa” 

P : “Caranya bagaimana dan hasilnya berapa?” 

S1 : “Tinggal dijumlahkan saja bu luas pertama dan luas kedua” 

P : “Untuk mencari luas belah ketupat rumusnya bagaimana?” 

S1 : “Masih bingung, Bu. Hanya dikalikan saja angka-angkanya” 

 
Gambar 4.58 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 5 



87 
 

 
 

Soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity 

(SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau 

langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) 

Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret. Pada pelaksanaanya, subjek hanya menuliskan apa 

yang diketahui dalam soal pada lembar jawabnya. Subjek tidak dapat menghitung 

panjang sisi suatu diagonal pada layang-layang apabila diketahui luas dan panjang sisi 

diagonal satunya. Berdasarkan hasil wawancara, subjek tidak mengetahui rumus untuk 

menghitung luas layang-layang. Dalam hal ini subjek belum mampu memunculkan 

strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa 

ataupun mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret. Sehingga untuk aspek Scientific Productivity (SP) tidak terpenuhi. Lembar 

jawab subjek untuk soal nomor enam adalah sebagai berikut. 

Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil tes sesi 4 imajinasi 

matematis dan wawancara menunjukkan bahwa indikator pada ketiga aspek Scientific 

Sensitivity (SS), Scientific Creativity (SC), maupun Scientific Productivity (SS) 

tergolong masih kurang atau tidak terpenuhi karena tidak ada soal aspek Scientific 

Productivity (SS) yang terjawab dengan benar oleh subjek. 

Gambar 4.61 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 4 Soal Nomor 6 

6.  Luas = 375 

Diagonal = 50 cm 

 
Gambar 4.60 Jawaban Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor enam kenapa belum dihitung diagonal satunya?” 

S1 : “Nggak tau rumusnya, Bu.” 

 
Gambar 4.59 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 4 Soal Nomor 6 
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Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 4 (fase 

baseline) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.23 Imajinasi Matematis Subjek pada Tes Sesi 4 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Kurang Imajinasi 

Matematis 

Kurang 

Scientific Creativity (SC) Kurang 

Scientific Productivity (SP) Kurang 

 

4.2.2.2 Hasil Tes Imajinasi Matematis Subjek Sesudah Pelaksanaan 

Pembelajaran Joyfull Learning Berbantuan Media Audio Geobraille 

Setelah dilaksanakan pembelajaran materi sifat-sifat bangun datar segiempat 

dan luas gabungan bangun datar segiempat dengan strategi joyfull learning berbantuan 

media Audio Geobraille dilaksanakan tes sebanyak 4 kali yaitu tes sesi 5, 6, 7, dan 8 

atau tes dalam fase intervensi. Hasil analisis tes imajinasi matematis sesi 5, 6, 7, dan 8 

adalah sebagai berikut. 

(1) Tes Sesi 5 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek  

Setelah melaksanakan tes sesi 5 imajinasi matematis pada sesi Intervensi 

(setelah perlakuan), Peneliti melakukan analisis jawaban subjek. Analisis jawaban tes 

imajinasi matematis sesi 5 disesuaikan dengan indikator yang telah disusun pada 

masing-masing aspek imajinasi matematis yaitu indikator imajinasi matematis menurut 

Mun (2015) yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.62 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 5 Soal Nomor 1 
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Pada pelaksanaan tes sesi 5 subjek mengerjakan soal nomor satu dengan 

mengeksplorasi masalah dengan cara mengingat kembali suatu aturan yang berkaitan 

dengan sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Setelah mengeksplorasi beberapa sifat 

yang tersedia pada soal, subjek mampu menentukan bangun datar yang dimaksud 

adalah persegi panjang. Sehingga untuk indicator pertama Emotional Understanding 

(EU) sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan alasan mengapa 

subjek menjawab dengan jawaban persegi panjang. Subjek mampu menjelaskan salah 

satu sifat bangun datar yang ada pada soal yang merujuk pada sifat persegi panjang. 

Artinya subjek telah menyelesaikan soal berdasarkan pengalamannya berimajinasi. 

Sehingga untuk indicator kedua The Experience of Imagination (EI) sudah terpenuhi. 

Dalam hal ini indikator pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka aspek Scientific  

Sensitiviy (SS) pada jawaban subjek nomor satu juga terpenuhi.  

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian.  

Pada pelaksanaan tes sesi 5 subjek mengerjakan soal nomor dua dengan 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Dalam 

hal ini ditunjukkan dengan subjek mampu menentukan sisi mana saja yang sama 

panjang dan sama lebar pada suatu bangun persegi panjang. Jawaban subjek sesuai 

1. Persegi panjang  

Gambar 4.63 Jawaban Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya persegi panjang” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab kalau bangun datar yang dimaksud 

dalam soal adalah persegi panjang?” 

S1 : “Karena persegi panjang punya sepasang sisi yang sama panjang dan 

sepasang sisi yang sama lebar” 

 
Gambar 4.64 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 1 
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dengan aturan suatu penyelesaian yaitu sisi-sisi yang sejajar pada persegi panjang 

adalah sisi-sisi yang sama panjang. Sehingga untuk indicator Originality (O) sudah 

terpenuhi. Selanjutnya subjek menghitung selisih panjang sisi -sisi yang saling sejajar 

dengan jawaban yang tepat. Subjek melakukan operasi pengurangan pada sisi-sisi yang 

ditanyakan dalam soal. Dalam hal ini indicator Diversity (D) sudah terpenuhi karena 

subjek menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika. 

Indikator pertama dan kedua sudah terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) 

pada jawaban subjek untuk nomor dua juga terpenuhi. Lembar jawab subjek pada soal 

nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.66 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 5 Soal Nomor 2 

2.  Sisi 𝐶𝐷 sejajar sisi 𝐴𝐵 

Panjang sisi 𝐶𝐷 = Panjang sisi 𝐴𝐵 = 30 cm 

Sisi 𝐵𝐶 sejajar sisi 𝐴𝐷 

Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 𝐴𝐷 = 15 cm 

Selisih panjang sisi 𝐶𝐷 dan 𝐵𝐶 = 30 − 15 = 15 cm 

 

 

 

 

Gambar 4.65 Jawaban Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

   tersebut?”. 

S1 : “Diketahui bangun persegi panjang. Kita harus mencari selisih sisi 

panjang dan sisi lebarnya, Bu” 
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Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek soal 

nomor tiga adalah sebagai berikut. 

 

 Pada pelaksanaan tes sesi 5 subjek mengerjakan soal nomor tiga dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, yaitu subjek dapat menggunakan sifat dari persegi untuk mengetahui 

panjang suatu sisi. Sehingga indicator Creation and Rreproduction (CR) sudah 

P : “Darimana Salwa mengetahui panjang sisi 𝐶𝐷 dan sisi 𝐵𝐶? Dalam 

soal 

   kan tidak diketahui panjang sisi 𝐶𝐷 dan sisi 𝐵𝐶?” 

S1 : “Karena 𝐶𝐷 sejajar dengan 𝐴𝐵 jadi mempunyai panjang sisi yang 

sama dengan 𝐴𝐵 yaitu 30 cm, Bu.  

P : “Kalau sisi 𝐵𝐶 bagaimana?” 

S1 : “Kalau 𝐵𝐶 sejajar dengan 𝐴𝐷 jadi mempunyai panjang sisi yang 

sama dengan 𝐴𝐷 yaitu 15 cm, Bu.” 

P : “Kalau untuk mencari selisihnya bagaimana Salwa?” 

S1 : “Tinggal dikurangi Bu, 30 − 15 = 15 cm” 

 Gambar 4.67 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 2 

Gambar 4.68 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 5 Soal Nomor 3 
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terpenuhi. Selanjutnya untuk menghitung panjang sisi yang ditanyakan dalam soal, 

subjek menggunakan kemampuan mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika yaitu dalam menentukan panjang sisi 𝐶𝐷 = panjang 𝐷𝐸 + 𝐶𝐸 ke dalam 

contoh-contoh konkret setelah mengetahui ruangan yang dimaksud adalah berbentuk 

trapezium. Sehingga indicator Scientific Sense of Reality (SSR) sudah terpenuhi. 

Indikator pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka aspek Scientific Productivity (SP) 

pada jawaban soal nomor tiga terpenuhi.  

Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) 

dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan 

b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek soal nomor tiga adalah 

sebagai berikut. 

3. Panjang 𝐷𝐸 = 20 cm 

Panjang 𝐶𝐸 = 12 cm 

(a) Sisi 𝐴𝐵 sejajar sisi 𝐷𝐶 

Karena 𝐴𝐵𝐷𝐸 persegi maka 𝐴𝐵 = 𝐷𝐸 = 20 cm 

(b) Panjang sisi 𝐶𝐷 = Panjang 𝐷𝐸 + 𝐶𝐸 = 20 cm +12 cm= 32 cm  

 
Gambar 4.70 Jawaban Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 

P : “Oke, tepat sekali. Lalu untuk soal yang nomor tiga bagaimana?” 

S1 : “Nomor tiga sepertinya kurang yakin menjawabnya, Bu.” 

P : “Lho kenapa kurang yakin menjawab? Ada kendala di soal nomor tiga?” 

S1 : “Saya jawabnya kira-kira saja bu. Karena di soal diketahui 𝐴𝐵𝐷𝐸 persegi, 

   jadi semua panjang sisinya sama. 𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 = 𝐷𝐸 = 𝐷𝐴 = 20 cm. Benar 

   tidak, Bu?” 

P : “Iya benar. Lalu panjang sisi 𝐶𝐷 bagaimana?” 

S1 : “Dijumlahkan saja bu. 20 + 12 = 32 cm” 

P : “Caranya bagaimana?” 

S1 : “Jadi 𝐴𝐵𝐷𝐸 kan persegi, Bu. Jadi 𝐷𝐸 tadi sudah dihitung 20 cm. Karena 

   yang ditanyakan panjang sisi 𝐶𝐷 maka 𝐶𝐷 = 𝐷𝐸 + 𝐶𝐸 = 20 + 12 = 32 

   cm” 

 
Gambar 4.69 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 3 
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  Pada pelaksanaan tes sesi 5 soal nomor empat, subjek belum mampu 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan. Hal ini terlihat pada lembar jawaban subjek yang tidak 

menuliskan bahwa pasangan sisi yang sejajar pada bangun jajargenjang mempunyai 

panjang yang sama. Sehingga indicator Emotional Understanding (EU) belum 

terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara subjek, diketahui bahwa subjek masih meraa 

kesulitan dalam membayangkan bangun datar jajargenjang, sehingga untuk indicator 

The Experience of Imagination (EI) belum terpenuhi. Kedua indicator tersebut di atas 

belum terpenuhi, maka aspek Scientific Sensitivity (SS) pada jawaban sesi 5 soal nomor 

4 belum terpenuhi. 

Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity (SC) 

dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar jawab subjek pada soal 

nomor lima adalah sebagai berikut.  

 

Gambar 4.73 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 5 Soal Nomor 4 

4. Karena sisi 𝑅𝑆 = sisi 𝑄𝑃 

Maka panjang sisi 𝑅𝑆 = panjang sisi 𝑄𝑃 

 
Gambar 4.72 Jawaban Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 4 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor empat bagaimana?” 

S1 : “Nomor empat saya juga kira-kira membayangkan saja, Bu. Masih 

   bingung jajargenjang karena tadi audio nya ada yang kurang jelas.  

 
Gambar 4.71 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 4 
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Pada pelaksanaan tes sesi 5 subjek mengerjakan soal nomor lima dengan cara 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Hal ini 

terlihat pada jawaban subjek yang menyebutkan bahwa subjek menghitung panjang sisi 

persegi dengan cara membagi empat panjang keliling persegi. Pada hasil wawancara 

subjek menjelaskan alasan jawaban. Penjelasan subjek yang menyebutkan bahwa pada 

bangun datar persegi semua sisinya sama panjang tersebut sesuai dengan sifat-sifat 

pada persegi. Sehingga indicator Originality terpenuhi. Selanjutnya untuk indicator 

Diversity belum terpenuhi. Subjek sudah mampu menemukan ide kreatif dalam 

menyelesaikan masalah melalui cara penyelesaian jawaban pada soal nomor lima, 

namun tidak menuliskan alasannya pada lembar jawab. Salah satu indicator pada 

jawaban soal nomor lima tidak terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) 

pada jawaban sesi 5 soal nomor lima tidak terpenuhi.   

Soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity 

(SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau 

langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) 

Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek pada soal nomor enam adalah 

sebagai berikut.  

Gambar 4.76 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 5 Soal Nomor 5 

5. Keliling = 200 cm 

Panjang sisi persegi = 200 ÷ 4 = 50 cm 

 
Gambar 4.75 Jawaban Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 5 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau untuk nomor lima, bagaimana caranya Salwa?” 

S1 : “Persegi itu kan keempat sisinya sama panjang. Di soal diketahui 

kelilingnya 200 cm. Jadi hanya saya bagi 4 bu. 200 ÷ 4 = 50 cm gitu, 

Bu” 

 
Gambar 4.74 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 5 
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Pada pelaksanaan tes sesi 5 subjek mengerjakan soal nomor enam dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa. Hal itu dapat diketahui pada jawaban subjek yang menuliskan cara 

penyelesaian untuk mendapatkan ukuran panjang dan lebar tanah yang diperoleh 

masing-masing anak. Dalam hal ini untuk indicator Creation and Rreproduction 

terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, subjek menyebutkan alasan 

mengapa ia hanya membagi tiga untuk panjang tanah dan tidak membagi tiga untuk 

lebar tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu berimajinasi dalam 

mengekspresikan abstraksi permasalahan dan penyelesaian matematika ke dalam 

contoh-contoh konkret. Sehingga untuk indicator kedua yaitu Scientific Sense of 

Reality sudah terpenuhi. Indicator pertama dan kedua terpenuhi, sehingga aspek 

Scientific Productivity (SP) pada jawaban sesi 5 soal nomor enam terpenuhi.  

Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil jawaban tes sesi 5 

dan hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator pada aspek Scientific Sensitivity 

(SS) telah terpenuhi namun masih dalam kategori cukup karena subjek hanya dapat 

Gambar 4.79 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 5 Soal Nomor 6 

6. Ukuran panjang = 48 ÷ 3 = 16 m 

Ukuran lebar= 9 m 

 
Gambar 4.78 Jawaban Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor enam bisa?” 

S1 : “Bisa, Bu. Kalau dibagi jadi 3, panjangnya tinggal dibagi 3. Jadinya 

panjang tanah 48 ÷ 3 = 16 cm dan lebarnya tetap 9 cm, Bu” 

P : “Mengapa lebarnya kok tidak dibagi 3 juga, Salwa?” 

S1 : “Tidak, Bu. Kalau lebarnya dibagi 3 nanti bagiannya jadi untuk 9 

anak, Bu.” 

 
Gambar 4.77 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 5 Soal Nomor 6 
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mengerjakan salah satu soal aspek Scientific Sensitivity (SS) yaitu nomor 1. Indikator 

pada aspek Scientific Creativity (SC) telah terpenuhi namun masih dalam kategori 

cukup karena subjek hanya dapat mengerjakan salah satu soal aspek Scientific 

Creativity (SC) yaitu nomor 2. Sedamgkan untuk indicator pada aspek Scientific 

Productivity (SP) telah terpenuhi dalam kategori baik karena subjek dapat mengerjakan 

seluruh soal aspek Scientific Productivity (SP). 

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 5 (fase 

intervensi) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.24 Imajinasi Matematis Subjek pada Tes Sesi 5 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Cukup Imajinasi 

Matematis 

Cukup 

Scientific Creativity (SC) Cukup 

Scientific Productivity (SP) Baik 

 

(2) Tes Sesi 6 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek  

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada pelaksanaan tes sesi 6 subjek mengerjakan soal nomor satu dengan 

mengeksplorasi masalah dengan cara mengingat kembali suatu aturan yang berkaitan 

dengan sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Setelah mengeksplorasi beberapa sifat 

Gambar 4.81 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 6 Soal Nomor 1 

1.  Layang-layang 

 
Gambar 4.80 Jawaban Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 
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yang tersedia pada soal, subjek mampu menentukan bangun datar yang dimaksud 

adalah layang-layang. Sehingga untuk indicator pertama Emotional Understanding 

(EU) sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan alasan mengapa 

subjek menjawab dengan jawaban persegi panjang. Subjek mampu menjelaskan salah 

satu sifat bangun datar yang ada pada soal yang merujuk pada sifat layang-layang. 

Artinya subjek telah menyelesaikan soal berdasarkan pengalamannya berimajinasi. 

Sehingga untuk indicator kedua The Experience of Imagination (EI) sudah terpenuhi. 

Dalam hal ini indikator pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka aspek Scientific 

Sensitivity (SS) terpenuhi. 

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar 

jawab subjek pada soal nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.83 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 6 Soal Nomor 2 

P : “Salwa, nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya layang-layang” 

P : “Bagaimana salwa bisa menjawab kalau bangun yang dimaksud 

   Adalah bangun layang-layang?” 

S1 : “Ini bu. Di soal ada sifat salah satu diagonalnya membagi dua sama 

   panjang diagonal lainnya secara tegak lurus. Itu kan salah satu sifat 

   layang-layang, Bu” 

 

 Gambar 4.82 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 1 
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Pada pelaksanaan tes sesi 6 subjek mengerjakan soal nomor dua dengan 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Dalam 

hal ini ditunjukkan dengan subjek mampu menghitung panjang sisi belah teupat dengan 

cara membagi empat pada panjang keliling. Jawaban subjek sesuai dengan aturan suatu 

penyelesaian yaitu belah ketupat mempunyai empat sisi yang sama panjang. Sehingga 

untuk indicator Originality (O) sudah terpenuhi. Selanjutnya subjek menghitung nilai 

𝑎 setelah mendapatkan hasil perhitungan panjang sisi belah ketupat. Subjek melakukan 

operasi perkalian dan pembagian dalam menghitung nilai 𝑎. Dalam hal ini indicator 

Diversity (D) sudah terpenuhi karena subjek menemukan ide-ide baru yang kreatif 

dalam penyelesaian masalah matematika. Indikator pertama dan kedua sudah 

terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) pada jawaban subjek untuk nomor 

dua juga terpenuhi.  

Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

2. Panjang sisi = 6𝑎 

Keliling = 120 cm 

Panjang sisi belah ketupat = 120 ÷ 4 = 30 

Jadi 6𝑎 = 30 

𝑎 = 30 ÷ 6  

𝑎 = 5 cm 

 
Gambar 4.85 Jawaban Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bagaimana?  

S1 : “Agak bingung sih, Bu. Tapi sudah ketemu jawabannya” 

P : “Bagaimana cara mengerjakannya, Salwa?” 

S1 : “Jadi mencari dulu panjang sisinya. 120 dibagi 4 hasilnya 30. Berarti 

panjang sisi dari belah ketupat adalah 30 cm.” 

P : “Lalu mencari nilai 𝑎 nya bagaimana?” 

S1 : “Panjang sisi kan di soal 6𝑎. Jadi disamakan sama bu 6𝑎 = 30. Nilai 𝑎 

   nya berarti 30 dibagi 6 hasilnya 5. Benar apa nggak ya, Bu?” 

P : “Iya, sudah benar. 

 
Gambar 4.84 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 2 
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hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek soal 

nomor tiga adalah sebagai berikut.  

Pada pelaksanaan tes sesi 6 subjek mengerjakan soal nomor tiga dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, yaitu subjek menggunakan operasi pengurangan dalam menghitung 

selisih antara panjang dua sisi pada layang-layang. Sehingga indicator Creation and 

Rreproduction (CR) sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk indicator Scientific Sense of 

Reality (SSR) tidak terpenuhi karena berdasarkan hasil wawancara subjek tidak dapat 

menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Subjek hanya melakukan operasi 

pengurangan dalam menghitung selisih sisi-sisi pada layang-layang. Indikator kedua 

tidak terpenuhi maka aspek Scientific Productivity (SP) pada jawaban soal nomor tiga 

tidak terpenuhi. 

 

Gambar 4.86 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 6 Soal Nomor 3 

3. Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 𝐴𝐵 = 20 cm 

Panjang sisi 𝐴𝐷 = Panjang sisi 𝐶𝐷 = 39 cm 

Selisih panjang sisi 𝐵𝐶 dan 𝐴𝐷 = 39 − 20 = 19 cm 

 Gambar 4.87 Jawaban Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 

P : “Lanjut untuk nomor 3 bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa bu. Tinggal dikurangi saja sisi-sisi yang diketahui di soal” 

 
Gambar 4.88 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 3 
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Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity 

(SS) dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; 

dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek soal nomor 

empat adalah sebagai berikut. 

Pada pelaksanaan tes sesi 6 soal nomor empat, subjek mampu mengeksplorasi 

masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu 

aturan. Hal ini terlihat pada lembar jawaban subjek dapat menjawab dengan 

menjelaskan mengapa ia memilih diagonal 𝐹𝐻 sebagai diagonal terpanjang. Sehingga 

indicator Emotional Understanding (EU) terpenuhi. Subjek sudah mampu 

menyelesaikan soal atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. 

Hal ini terlihat saat subjek menjawab diagonal 𝐹𝐻 diagonal 𝐹𝐻 membagi diagonal 𝐸𝐺 

menjadi dua bagian yang sama panjang. Artinya indicator The Experience of 

Imagination (EI) sudah terpenuhi. Kedua indicator tersebut di atas belum terpenuhi, 

maka aspek Scientific Sensitivity (SS) pada jawaban sesi 6 soal nomor empat terpenuhi. 

Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity (SC) 

dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

Gambar 4.90 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 6 Soal Nomor 4 

4. Diagonal 𝐹𝐻 

Gambar 4.89 Jawaban Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 4 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor 4 bagaimana?” 

S1 : “Diagonalnya itu diagonal 𝐹𝐻 bu karena diagonal 𝐹𝐻 membagi 

diagonal 𝐸𝐺 menjadi dua bagian yang sama panjang, Bu” 

 
Gambar 4.91 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 4 
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dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar jawab subjek pada soal 

nomor lima adalah sebagai berikut.  

Pada pelaksanaan tes sesi 6 subjek mengerjakan soal nomor lima dengan cara 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Hal ini 

terlihat pada jawaban subjek yang menyebutkan bahwa subjek menghitung panjang sisi 

belah ketupat dengan cara membagi empat panjang kelilingnya. Pada hasil wawancara 

subjek menjelaskan alasan jawaban. Penjelasan subjek yang menyebutkan bahwa pada 

bangun datar belah ketupat semua sisinya sama panjang tersebut sesuai dengan sifat-

sifat pada belah ketupat. Sehingga indicator Originality terpenuhi. Selanjutnya untuk 

indicator Diversity sudah terpenuhi. Subjek menemukan ide kreatif dalam 

menyelesaikan masalah melalui cara penyelesaian jawaban pada soal nomor lima dan 

menuliskannya pada lembar jawab. Kedua indikator pada jawaban soal nomor lima 

terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) pada jawaban sesi 6 soal nomor 

lima terpenuhi.   

Gambar 4.93 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 6 Soal Nomor 5 

5. Keliling belah ketupat = 300 

Karena belah ketupat keempat sisinya sama panjang  

Maka panjang sisi 300 ÷ 4 = 75 cm 

 
Gambar 4.92 Jawaban Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 5 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor lima bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu” 

P : “Cara menghitungnya bagaimana?” 

S1 : “Kelilingnya tinggal dibagi 4. 300 dibagi 4 hasilnya 75. Panjang sisi 

belah ketupat 75 cm. begitu, Bu” 

 
Gambar 4.94 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 5 
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Soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity 

(SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau 

langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) 

Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek pada soal nomor enam adalah 

sebagai berikut.  

Pada pelaksanaan tes sesi 6 subjek mengerjakan soal nomor enam dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa. Subjek dapat menentukan pasangan sudut yang berhadapan pada 

bangun layang-layang untuk menentukan besar sudut. Dalam hal ini untuk indicator 

Creation and Rreproduction terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, 

subjek menyebutkan alasan mengapa ia dapat menentukan dua sudut yang berukuran 

sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu berimajinasi dalam 

mengekspresikan abstraksi permasalahan dan penyelesaian matematika ke dalam 

contoh-contoh konkret. Sehingga untuk indicator kedua yaitu Scientific Sense of 

Gambar 4.97 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 6 Soal Nomor 6 

6. Sudut yang besarnya sama dengan sudut 𝐹𝐸𝐻 adalah sudut 𝐹𝐺𝐻 

Karena sudut 𝐹𝐸𝐻 dan sudut 𝐹𝐺𝐻 saling berhadapan  

 
Gambar 4.96 Jawaban Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau untuk soal terakhir nomor enam bagaimana?” 

S1 : “Awalnya ragu-ragu, Bu. Tapi sudah bisa. Sudut 𝐹𝐺𝐻 berhadapan 

dengan sudut 𝐹𝐸𝐻. Jadi mempunyai besar sudut yang sama” 

 
Gambar 4.95 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 6 Soal Nomor 6 
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Reality sudah terpenuhi. Indicator pertama dan kedua terpenuhi, sehingga aspek 

Scientific Productivity (SP) pada jawaban sesi 6 soal nomor enam terpenuhi.   

Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil jawaban tes sesi 6 

dan hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator pada aspek Scientific Sensitivity 

(SS) telah terpenuhi dengan baik karena semua soal dapat terjawab dengan benar. 

Indikator pada aspek Scientific Creativity (SC) telah terpenuhi dengan baik karena 

semua soal dapat terjawab dengan benar. Sedangkan untuk indicator pada aspek 

Scientific Productivity (SP) telah terpenuhi namun masih dalam kategori cukup karena 

subjek hanya dapat mengerjakan salah satu soal aspek Scientific Productivity (SP) yaitu 

nomor 6. 

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 6 (fase 

intervensi) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.25 Imajinasi Matematis Subjek pada Tes Sesi 6 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Baik Imajinasi 

Matematis 

Baik 

Scientific Creativity (SC) Baik 

Scientific Productivity (SP) Cukup 

 

(3) Tes Sesi 7 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek  

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.98 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 7 Soal Nomor 1 
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Pada pelaksanaan tes sesi 7 subjek mengerjakan soal nomor satu dengan 

mengeksplorasi masalah dengan cara mengingat kembali suatu aturan yang berkaitan 

dengan rumus luas persegi. Setelah mengeksplorasi permasalahan pada soal, subjek 

mampu menghitung luas persegi dengan benar. Sehingga untuk indicator pertama 

Emotional Understanding (EU) sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara, Subjek 

mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menghitung luas persegi dengan benar 

dan mendapatkan perhitungan yang tepat. Artinya subjek telah menyelesaikan soal 

berdasarkan pengalamannya berimajinasi. Sehingga untuk indicator kedua The 

Experience of Imagination (EI) sudah terpenuhi. Dalam hal ini indikator pertama dan 

kedua sudah terpenuhi, maka aspek Scientific Sensitivity (SS) pada jawaban soal nomor 

satu terpenuhi terpenuhi.  

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian.  

 Pada pelaksanaan tes sesi 7 subjek mengerjakan soal nomor dua dengan 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Dalam 

hal ini ditunjukkan dengan subjek mampu menghitung luas gabungan bangun datar 

yang mengisi puzzle dengan langkah penyelesaian yang runtut dan tepat. Sehingga 

1. Luas persegi = 𝑠𝑖𝑠𝑖 × 𝑠𝑖𝑠𝑖  

 = 18 m × 18 m 

 = 324 𝑚2   

Gambar 4.99 Jawaban Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor satu bagaimana? Apa yang diketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Nomor satu soal mencari luas persegi, Bu” 

P : “Bagaimana caranya?” 

S1 : “Dihitung menggunakan rumus luas persegi, Bu. Sisi dikalikan dengan 

   sisi. Hasilnya 324 𝑚2” 

  
Gambar 4.100 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 1 
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untuk indicator Originality (O) sudah terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan hasil 

wawancara subjek dapat menghitung luas gabungan bangun datar yang mengizi puzzle 

dengan menggunakan cara yang berbeda dengan hasil yang sama. Subjek mampu 

menyelesaikan tipe soal imajinasi matematis kategori open minded. Dalam hal ini 

indicator Diversity (D) sudah terpenuhi karena subjek menemukan ide-ide baru yang 

kreatif dalam penyelesaian masalah matematika. Indikator pertama dan kedua sudah 

terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) pada jawaban subjek untuk nomor 

dua juga terpenuhi. Lembar jawab subjek pada soal nomor dua dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.102 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 7 Soal Nomor 2 

2. Bangun datar yang dipilih adalah persegi ukuran 10 × 10 sebanyak 3 buah 

Luas persegi = 10 cm × 10 cm= 100 𝑐𝑚2 

Luas gabungan = 3 × 100 = 300 𝑐𝑚2  

 
Gambar 4.101 Jawaban Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

 P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal 

tersebut?”. 

S1 : “Disuruh memilih bangun yang pas untuk mengisi puzzle” 

P : “Bangun datar apa yang dipilih?” 

S1 : “Saya milih persegi sebanyak 3 buah, Bu” 

P : “Mengapa memilih persegi?” 

S1 : “Karena kalau dihitung luasnya pas dengan luas bingkai puzzlenya” 

P : “Luas bingkai puzzle nya berapa?” 

S1 : “30 × 10 = 300 𝑐𝑚2, Bu” 
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Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek 

nomor tiga adalah sebagai berikut. 

 

P : “Kalau hasil perhitungan luas persegi yang dipilih berapa?” 

S1 : “Luas persegi 10 × 10 = 100 𝑐𝑚2. Karena ada tiga persegi maka luas 

gabungannya jadi 3 × 100 = 300𝑐𝑚2” 

P : “Apakah cara yang digunakan tersebut efektif?” 

S1 : “Menurut saya efektif, Bu, Langsung ketemu hasilnya dan sesuai dengan 

luas bingkai puzzle” 

P : “Misalnya memilih bangun datar yang lain bisa tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu” 

P : “Bagaimana caranya?” 

S1 : “Persegi panjang bisa bu. Luasnya 15 × 10 = 150 𝑐𝑚2. Karena ada dua 

persegi panjang jadinya 2 × 150 = 300𝑐𝑚2” 

P : “Kenapa Salwa tidak menuliskannya?” 

S1 : “Nanti lupa lagi, Bu yang persegi.” 

 
Gambar 4.103 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 2 

Gambar 4.105 Gambar 4.104 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 7 Soal Nomor 3 
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Pada pelaksanaan tes sesi 7 subjek mengerjakan soal nomor tiga dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa. Hal ini terlihat pada bagaimana langkah penyelesaian yang dilakukan 

subjek dalam menghitung luas keramik yang dibutuhkan. Hal pertama yang dilakukan 

oleh subjek yaitu dengan menghitung luas lantai terlebih dahulu. Kemudian subjek 

menghitung luas keramik. Lalu subjek melakukan operasi pembagian luas lantai 

dengan luas keramik untuk menghitung banyaknya keramik yang dibutuhkan. 

Sehingga indicator Creation and Rreproduction (CR) sudah terpenuhi. Selanjutnya 

untuk indicator Scientific Sense of Reality (SSR) juga terpenuhi karena pada lembar 

jawab, subjek menjawab soal nomor tiga menggunakan langkah penyelesaian yang 

runtut dan hasil jawaban yang benar tepat. Artinya subjek dapat mengekspresikan 

abstraksi permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Indicator 

pertama dan kedua terpenuhi maka aspek Scientific Productivity (SP) pada jawaban 

soal nomor tiga terpenuhi.  

Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) 

dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan 

b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika 

3. Lantai berbentuk persegi panjang berukuran 4 m × 3 m  

Keramik berbentuk persegi berukuran 40 cm × 40 cm 

Luas lantai = 4 m × 3 m = 12 𝑚2 = 120000 𝑐𝑚2 

Luas keramik = 40 cm × 40 cm = 1600 𝑐𝑚2 

Banyak keramik = 120000 ÷ 1600 = 75 

Gambar 4.107 Jawaban Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor tiga bisa menjawab tidak?” 

S1 : “Bisa, bu, tapi agak kurang yakin” 

P : “Caranya bagaimana?” 

S1 : “Menghitung luas lantainya dulu, setelah itu menghitung luas keramiknya. 

Lalu luas lantai dibagi dengan luas keramik” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.106 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 3 
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berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek soal nomor empat adalah 

sebagai berikut. 

 

Pada pelaksanaan tes sesi 7 soal nomor empat, subjek mampu mengeksplorasi 

masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu 

aturan. Hal ini terlihat pada lembar jawaban, subjek mampu menghitung luas jajar 

genjang menggunakan rumus jajargenjang dengan benar. Sehingga indicator 

Emotional Understanding (EU) terpenuhi. Subjek sudah mampu menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Hal ini terlihat saat 

subjek menggunakan cara penyelesaian yang runtut dan jawaban akhir yang benar 

dalam menghitung luas jajargenjang. Artinya indicator The Experience of Imagination 

(EI) sudah terpenuhi. Kedua indicator tersebut di atas terpenuhi, sehingga aspek 

Scientific Sensitivity (SS) pada jawaban soal nomor empat terpenuhi.  

Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity (SC) 

dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar jawab subjek pada soal 

nomor lima adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.109 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 7 Soal Nomor 4 

4. Luas jajargenjang = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

= 30 × 12 = 360 𝑐𝑚2  

 Gambar 4.108 Jawaban Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 4 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor empat soal menghitung luas jajargenjang bisa tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Tinggal pakai rumus jajargenjang alas dikalikan dengan 

tinggi. Hasilnya 360 𝑐𝑚2” 

 
Gambar 4.110 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 4 
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Pada pelaksanaan tes sesi 7 subjek mengerjakan soal nomor lima dengan cara 

menemukan ide kreatif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini terlihat pada jawaban 

subjek yang dapat menghitung luas jajargenjang menggunakan rumus luas segitiga 

dengan benar. Sehingga indicator Originality terpenuhi. Pada hasil wawancara subjek 

menjelaskan bahwa ternyata cara penyelesaian luas jajargenjang dapat menggunakan 

dua kali luas segitiga. Dalam hal ini subjek dapat mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Sehingga untuk indicator Diversity juga 

terpenuhi. Subjek melalui cara penyelesaian jawaban pada soal nomor lima dan 

menuliskannya pada lembar jawab. Kedua indikator pada jawaban soal nomor lima 

Gambar 4.112 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 7 Soal Nomor 5 

5. Luas jajargenjang = 2 × Luas segitiga  

= 2 ×
1

2
× 18 × 12 = 216 𝑐𝑚2  

 Gambar 4.111 Jawaban Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 5 dalam Huruf Abjad 

S1 : “Kalau nomor lima yang menghitung luas jajargenjang menggunakan 

   rumus luas segitiga bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Awalnya bingung, Bu. Tapi sudah ketemu jawabannya” 

P : “Bagaimana caranya?” 

S1 : (Sambil menunjukkan bangun datar jajargenjang) “Jajargenjang kalau 

   dibagi dua kan seperti jadi dua buah segitiga, Bu” 

P : “Cara menghitung luasnya bagaimana kalau menggunakan rumus luas 

   segitiga?” 

S1 : “Kalau saya tadi menjawabnya 2 ×
1

2
× 18 × 12 = 216𝑐𝑚2” 

P : “Apakah sama jika menghitung dengan rumus luas jajargenjang?” 

S1 : “Sebentar bu” (Sambil menghitung) “Ternyata sama, Bu.” 

 

 
Gambar 4.113 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 5 
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terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) pada jawaban sesi 7 soal nomor 

lima terpenuhi.  

 Soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity 

(SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau 

langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) 

Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek pada soal nomor enam adalah 

sebagai berikut.  

 

Pada pelaksanaan tes sesi 7 subjek mengerjakan soal nomor enam dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa. Subjek dapat menghitung luas tanah yang diterima masing-masing anak 

setelah menghitung luas tanah seluruhnya. Dalam hal ini untuk indicator Creation and 

Rreproduction (CR) terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, subjek 

menyebutkan bahwa cara untuk enghitung luas tanah masing-masing anak yaitu 

dengan membagi empat dari luas tanah seluruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

subjek mampu berimajinasi dalam mengekspresikan abstraksi permasalahan dan 

penyelesaian matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Sehingga untuk indicator 

Gambar 4.116 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 7 Soal Nomor 6 

6. Luas tanah semuanya = 160 × 40 = 6400 𝑚2 

Luas tanah setiap anak = 6400 ÷ 4 = 1600 𝑚2 

 
Gambar 4.114 Jawaban Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor terakhir bagaimana bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu” 

P : “Bagaimana cara menghitungnya?” 

S1 : “Pertama menghitung luas tanah semuanya bu, terus dibagi 4 untuk 

   menghitung luas tanah yang didapat setiap anak” 

 
Gambar 4.115 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 7 Soal Nomor 6 
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kedua yaitu Scientific Sense of Reality (SSR) sudah terpenuhi. Indicator pertama dan 

kedua terpenuhi, sehingga aspek Scientific Productivity (SP) pada jawaban sesi 7 soal 

nomor enam terpenuhi. 

Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil jawaban tes sesi 7 

dan hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator pada aspek Scientific Sensitivity 

(SS) telah terpenuhi dengan baik karena semua soal dapat terjawab dengan benar. 

Indikator pada aspek Scientific Creativity (SC) telah terpenuhi dengan baik karena 

semua soal dapat terjawab dengan benar. Indicator pada aspek Scientific Productivity 

(SP) telah terpenuhi dengan baik karena semua soal dapat terjawab dengan benar. 

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 7 (fase 

intervensi) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.26 Imajinasi Matematis Subjek pada Tes Sesi 7 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Baik Imajinasi 

Matematis 

Baik 

Scientific Creativity (SC) Baik 

Scientific Productivity (SP) Baik 

(4) Tes Sesi 8 Kemampuan Imajinasi Matematis Subjek  

Soal nomor satu merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitiviy 

(SS). Adapun indikator dari aspek tersebut adalah a) Emotional Understanding (EU), 

mengeksplorasi masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan; dan b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Lembar jawab subjek 

pada soal nomor satu dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.117 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 8 Soal Nomor 1 
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Pada pelaksanaan tes sesi 8 subjek mengerjakan soal nomor satu dengan 

mengeksplorasi masalah dengan cara mengingat kembali suatu aturan yang berkaitan 

dengan rumus luas layang-layang. Setelah mengeksplorasi apa yang diketahui pada 

soal, subjek mampu menghitung luas layang-layang dengan benar. Sehingga untuk 

indicator pertama Emotional Understanding (EU) sudah terpenuhi. Subjek dapat 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian dalam menghitung luas layang-layang 

dengan benar dan mendapatkan perhitungan yang tepat. Artinya subjek telah 

menyelesaikan soal berdasarkan pengalamannya berimajinasi. Sehingga untuk 

indicator kedua The Experience of Imagination (EI) sudah terpenuhi. Dalam hal ini 

indikator pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka aspek Scientific Sensitivity (SS) 

pada jawaban soal nomor satu tes sesi 8 terpenuhi.   

Soal nomor dua merupakan soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity 

(SC). Adapun indikator yang digunakan adalah a) Diversity (D), menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian.  

Pada pelaksanaan tes sesi 8 subjek mengerjakan soal nomor dua dengan 

mentransfer ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Dalam 

hal ini ditunjukkan dengan subjek mampu menghitung panjang salah satu diagonal 

1. Diagonal satu = 30 cm 

Diagonal dua = 24 cm  

Luas layang-layang =
1

2
× 30 × 24 = 360 𝑐𝑚2 

 

Gambar 4.119 Jawaban Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 1 dalam Huruf Abjad 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan atau tidak?  

S1 : “Bisa” 

P : “Jawabannya berapa, Salwa?” 

S1 : “Jawabannya 360𝑐𝑚2, Bu” 

P : “Cara mengerjakannya bagaimana?” 

S1 : “Pakai rumus luas layang-layang, Bu” 

 
Gambar 4.118 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 1 
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belah ketupat apabila diketahui luas dan diagonal yang lain. Subjek dapat menghitung 

panjang diagonal yang ditanyakan pada soal menggunakan aturan rumus belah ketupat. 

Hasil perhitungan subjek meggunakan cara yang runtut dan benar. Sehingga untuk 

indicator Originality (O) sudah terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara 

subjek dapat menghitung panjang salah satu diagonal belah ketupat dengan cara 

mengalikan dua luas yang diketahui kemudian dibagi dengan panjang diagonal yang 

diketahui. Dalam hal ini indicator Diversity (D) sudah terpenuhi karena subjek 

menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam penyelesaian masalah matematika. 

Indikator pertama dan kedua sudah terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) 

pada jawaban subjek untuk nomor dua sesi 8 terpenuhi. Lembar jawab subjek pada soal 

nomor dua dapat dilihat pada gambar berikut. 

  

Gambar 4.120 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 8 Soal Nomor 2 

2. Luas belah ketupat = 80 𝑘𝑚2 

Diagonal satu = 8000 m = 8 km 

Luas =
1

2
× diagonal satu × diagonal dua  

Diagonal dua = 2 × luas ÷ diagonal satu  

= 2 × 80 ÷ 8 = 20 km 

Gambar 4.121 Jawaban Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 2 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau nomor dua bisa mengerjakan tidak? Apa yang diketahui dari 

soal nomor dua?” 

S1 : “Bisa, Bu. Nomor dua disuruh menghitung diagonal dua” 
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Soal nomor tiga adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity (SP). 

Adapun indikator yang digunakan adalah a) Creation and Rreproduction, 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa, dan b) Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi 

permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. Lembar jawab subjek 

nomor tiga adalah sebagai berikut. 

 

Pada pelaksanaan tes sesi 8 subjek mengerjakan soal nomor tiga dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa. Hal ini terlihat pada bagaimana langkah penyelesaian yang dilakukan 

subjek dalam menghitung luas keramik yang dibutuhkan. Hal pertama yang dilakukan 

P : “Bagaimana cara mengerjakannya?” 

S1 : “Pertama luasnya dikali dua dulu terus dibagi dengan diagonal satu” 

P : “Hasilnya berapa, Salwa?” 

S1 : “20 𝐾𝑚, Bu” 

 

Gambar 4.122 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 2 

Gambar 4.124 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 8 Soal Nomor 3 

3. Luas lantai = luas trapezium  

=
(𝑎+𝑏)

2
× 𝑡 =

(10+16)

2
× 6 = 78 𝑚2  

Luas keramik = 1 m × 1 m= 1 𝑚2 

Banyak keramik =
78

1
= 78 

 
Gambar 4.123 Jawaban Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 3 dalam Huruf Abjad 



115 
 

 
 

oleh subjek yaitu dengan menghitung luas lantai yang berbentuk bangun trapezium 

terlebih dahulu. Kemudian subjek menghitung luas keramik. Lalu subjek melakukan 

operasi pembagian luas lantai dengan luas keramik untuk menghitung banyaknya 

keramik yang dibutuhkan. Sehingga indicator Creation and Rreproduction (CR) sudah 

terpenuhi. Selanjutnya untuk indicator Scientific Sense of Reality (SSR) juga terpenuhi 

karena pada lembar jawab, subjek menjawab soal nomor tiga menggunakan langkah 

penyelesaian yang runtut dan hasil jawaban yang benar tepat. Artinya subjek dapat 

mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret. 

Indicator pertama dan kedua terpenuhi maka aspek Scientific Productivity (SP) pada 

jawaban soal nomor tiga sesi 8 terpenuhi.  

Soal nomor empat adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Sensitivity (SS) 

dengan indicator a) Emotional Understanding (EU), mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu aturan; dan 

b) The Experience of Imagination (EI), menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi.  

Pada pelaksanaan tes sesi 8 soal nomor empat, subjek mampu mengeksplorasi 

masalah matematika pada soal yang diberikan dengan cara mengingat kembali suatu 

aturan. Hal ini terlihat pada lembar jawaban, subjek mampu menghitung luas belah 

ketupat menggunakan rumus luas belah ketupat dengan benar. Sehingga indicator 

Emotional Understanding (EU) terpenuhi. Subjek sudah mampu menyelesaikan soal 

atau masalah matematika berdasarkan pengalaman berimajinasi. Hal ini terlihat saat 

subjek menggunakan cara penyelesaian yang runtut dan jawaban akhir yang benar 

dalam menghitung luas belah ketupat. Artinya indicator The Experience of Imagination 

P : “Nomor tiga bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Menghitung banyaknya keramik” 

P : “Bagaimana cara menghitungnya, Salwa?” 

S1 : “Pertama menghitung luas lantainya dulu, setelah itu menghitung luas 

keramik. Terus luas lantai dibagi dengan luas keramik” 

P : “Hasilnya berapa banyak keramik yang dibutuhkan?” 

S1 : “Hasilnya 78 keramik, Bu” 

 
Gambar 4.125Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 3 
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(EI) sudah terpenuhi. Kedua indicator tersebut di atas terpenuhi, sehingga aspek 

Scientific Sensitivity (SS) pada jawaban soal nomor empat sesi 8 terpenuhi. Lembar 

jawab subjek soal nomor empat adalah sebagai berikut.  

 

Soal nomor lima adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Creativity (SC) 

dengan indicator a) Diversity (D), menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika, dan b) Originality (O), mentransfer ide-ide baru 

dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Lembar jawab subjek pada soal 

nomor lima adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.128 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 8 Soal Nomor 4 

4. Diagonal 𝐴𝐶 = panjang 𝐸𝐹 = 24 cm 

Diagonal 𝐵𝐷 = panjang 𝐹𝐺 = 16 cm 

Luas =
1

2
× diagonal satu × diagonal dua 

=
1

2
× 24 × 16 = 192 𝑐𝑚2  

 
Gambar 4.127 Jawaban Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 4 dalam Huruf Abjad 

P : “Kalau soal nomor empat bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu, Menghitung luas belah ketupat .” 

P : “Caranya bagaimana, Salwa?” 

S1 : “Dihitung menggunakan rumus luas belah ketupat seperti biasanya. 

Luas = diagonal satu dikali diagonal dua terus dibagi dua” 

P : “Hasilnya berapa?” 

S1 : “Hasilnya 192 𝑐𝑚2” 

 
Gambar 4.126 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 4 
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Pada pelaksanaan tes sesi 8 subjek mengerjakan soal nomor lima dengan cara 

menghitung luas gabungan beberapa bangun datar layang-layang dan belah ketupat 

yang membentuk suatu motif. Subjek menghitung luas layang-layang telebih dahulu 

kemudian dikalikan dengan jumlah layang-layang yang membentuk motif. Kemudian 

menghitung luas belah ketupat dan mengalikannya dengan jumlah belah ketupat yang 

membentuk motif. Subjek menghitung luas gabungan dengan menjumlahkan luas 

layang-layang dan luas belah ketupat. Dalam hal ini subjek menemukan ide kreatif 

dalam menyelesaikan masalah. Sehingga indicator Originality terpenuhi. Pada hasil 

wawancara subjek menjelaskan bahwa ternyata cara penyelesaiannya menggunakan 

rumus luas belah ketupat dan layang-layang. Dalam hal ini subjek dapat mentransfer 

ide-ide baru dengan tidak mengabaikan aturan suatu penyelesaian. Sehingga untuk 

indicator Diversity juga terpenuhi. Subjek melalui cara penyelesaian jawaban pada soal 

Gambar 4.130 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 8 Soal Nomor 5 

5. Luas belah ketupat =  
1

2
× 8 × 10 = 40 𝑐𝑚2 

Luas gabungan dua belah ketupat = 2 × 40 = 80 𝑐𝑚2 

Luas layang-layang =  
1

2
× 16 × 24 = 192 𝑐𝑚2 

Luas gabungan lima layang-layang = 5 × 192 = 960 𝑐𝑚2 

Luas total = 80 + 960 = 1040 𝑐𝑚2 

 
Gambar 4.129 Jawaban Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 5 dalam Huruf Abjad 
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nomor lima dan menuliskannya pada lembar jawab. Kedua indikator pada jawaban soal 

nomor lima terpenuhi, sehingga aspek Scientific Creativity (SC) pada jawaban sesi 8 

soal nomor lima terpenuhi.  

Soal nomor enam adalah soal untuk mengukur aspek Scientific Productivity 

(SP) dengan indikator a) Creation and Rreproduction, memunculkan strategi atau 

langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang hampir serupa, dan b) 

Scientific Sense of Reality (SSR), mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret.  

Pada pelaksanaan tes sesi 8 subjek mengerjakan soal nomor enam dengan 

memunculkan strategi atau langkah baru yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa. Subjek dapat menghitung panjang salah satu diagonal layang-layang 

apabila diketahui luas dan diagonal yang lain. Subjek dapat menghitung panjang 

diagonal yang ditanyakan pada soal menggunakan aturan rumus luas layang-layang. 

Hasil perhitungan subjek meggunakan cara yang runtut dan benar. Dalam hal ini untuk 

indicator Creation and Rreproduction (CR) terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan hasil 

wawancara, subjek dapat menghitung panjang salah satu diagonal layang-layang 

dengan cara mengalikan dua luas yang diketahui kemudian dibagi dengan panjang 

P : “Kalau soal nomor lima bagaimana?  

S1 : “Nomor lima agak rumit” 

P : “Apa yang Salwa ketahui dari permasalahan dalam soal nomor lima?” 

S1 : “Ada gabungan dua belah ketupat dan lima layang-layang lalu disuruh 

menghitung luas semuanya, Bu” 

P : “Cara mengerjakannya bagaimana?” 

S1 : “Pertama mencari luas belah ketupat hasilnya 40 𝑐𝑚2.  Karena ada dua 

belah ketupat maka dikali dua hasilya 80 𝑐𝑚2.  

P : “Lalu langkah selanjutnya bagaimana?” 

S1 : “Langkah kedua mencari luas layang-layang hasilnya 192𝑐𝑚2. Karena 

ada lima layang-layang maka dikali lima hasilnya 960 𝑐𝑚2.  

P : “Jadi luas seluruhnya berapa?” 

S1 : “Luas seluruhnya yaitu luas gabungan belah ketupat ditambah luas 

gabungan layang-layang bu. Jadinya 80 + 960 = 1040 𝑐𝑚2” 

 
Gambar 4.131 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 5 
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diagonal yang diketahui. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu berimajinasi 

dalam mengekspresikan abstraksi permasalahan dan penyelesaian matematika ke 

dalam contoh-contoh konkret. Sehingga untuk indicator kedua yaitu Scientific Sense of 

Reality (SSR) sudah terpenuhi. Indicator pertama dan kedua terpenuhi, sehingga aspek 

Scientific Productivity (SP) pada jawaban sesi 8 soal nomor enam terpenuhi. Lembar 

jawab subjek pada soal nomor enam adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4.134 Jawaban Subjek pada Tes Sesi 8 Soal Nomor 6 

6. Luas layang-layang = 500 𝑐𝑚2 

Diagonal satu = 25 cm  

Luas =
1

2
× diagonal satu × diagonal dua 

Diagonal dua = 2 × luas ÷ diagonal satu  

= 2 × 500 ÷ 25 = 40 cm 

 
Gambar 4.133 Jawaban Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 6 dalam Huruf Abjad 

P : “Lalu untuk soal nomor enam bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, bu. Mencari diagonal dua. Caranya sama seperti nomor dua. 

Pertama luasnya dikali dua dulu terus dibagi dengan diagonal satu” 

P : “Hasilnya berapa, Salwa?” 

S1 : “Hasilnya 40 cm” 

Gambar 4.132 Petikan Transkrip Wawancara Subjek Tes Sesi 8 Soal Nomor 6 
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Triangulasi dan Kesimpulan 

Hasil analisis yang diperoleh dengan membandingkan hasil jawaban tes sesi 8 

dan hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator pada ketiga aspek Scientific 

Sensitivity (SS), Scientific Creativity (SC), dan Scientific Productivity (SP) telah 

terpenuhi dengan baik karena semua soal dapat terjawab dengan benar.  

Kesimpulan kemampuan imajinasi matematis subjek pada tes sesi 8 (fase 

intervensi) dapat dilihat dalam tabel berikut.  

 

Tabel 4.27 Imajinasi Matematis Subjek pada Tes Sesi 8 

Aspek Imajinasi Matematis Kategori 

Scientific Sensitivity (SS) Baik Imajinasi 

Matematis 

Baik 

Scientific Creativity (SC) Baik 

Scientific Productivity (SP) Baik 

 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Deskripsi kemampuan Imajinasi Matematis pada Pembelajaran Joyfull 

Learning dengan bantuan media Audio Geobraille 

 Pada saat proses pelaksanaan penelitian subjek mengalami dua fase, yaitu fase 

baseline dan fase intervensi. Kondisi fase baseline merupakan kondisi sebelum 

dilakukan strategi joyfull learning dengan media audio geobraille. Subjek diberikan 

soal tes imajinasi matematis yang terdiri atas tes sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4 terlebih 

dahulu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal imajinasi matematis 

subjek. Pada kondisi ini subjek benar-benar belum mendapatkan materi tentang sifat-

sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bagun datar segiempat. Setelah 

pelaksanaan tes imajinasi matematis pada fase baseline selesai, peneliti mulai 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi joyfull learning 

dengan bantuan media audio geobraille. Saat pelaksanaan pembelajaran ini, peneliti 

hanya menggunakan media audio geobraille saja dalam mengajar. Peneliti tidak 

menggunakan bahan ajar ataupun lembar kerja siswa lainnya. Semua materi yang 
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dipelajari tentang sifat-sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bagun datar 

segiempat didesain dalam bentuk audio yang secara bertahap akan didengarkan oleh 

subjek saat menekan tombol pada setiap bangun datar segiempat yang dipelajari. 

Adapun untuk penjelasan naskah audio yang digunakan pada media Audio Geobraille 

ini terdapat pada lampiran 37. Setelah pembelajaran dengan strategi joyfull learning 

menggunakan bantuan media audio geobraille selesai, siswa diberikan tes imajinasi 

matematis yang terdiri atas tes sesi 5, sesi 6, sesi 7, dan sesi 8 yang bertujuan unuk 

mengetahui kemampuan imajinasi matematis subjek setelah dilaksanakan strategi 

joyfull learning dengan bantuan media audio geobraille. Kondisi ini merupakan 

kondisi fase intervensi.   

Hasil skor imajinasi matematis subjek pada fase baseline dan intervensi yang 

telah dipaparkan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat adanya 

kenaikan yang signifikan dari fase baseline ke fase intervensi. Hal ini dikarenakan 

siswa sebelumnya tidak mendapatkan materi pendukung tentang konsep bangun datar 

segiempat dan luas gabungan segiempat sehingga pada fase baseline memperoleh skor 

yang rendah. Kemudian setelah diberikan strategi joyfull learning dengan bantuan 

media Audio Geobraille, siswa lebih paham dan memperoleh hasil tes dengan skor 

yang sangat tinggi.  

Selain mengukur kemampuan imajinasi matematis, pada penelitian ini juga 

dilihat pengembangkan nilai-nilai karakter selama proses pelaksanaan pembelajaran 

dan pada saat penyelesaian soal yang dilakukan oleh subjek yang meliputi : religiusitas, 

integritas, disiplin, dan tanggungjawab. Karakter religiuitas dapat dilihat pada kegiatan 

awal proses pembelajaran, yaitu pada saat subjek melakukan kegiatan berdoa sebelum 

memulai pembelajaran. Karakter integritas dapat dilihat pada kegiatan penyelesaian 

soal. Subjek melaksanakan kegiatan penyelesaian soal dengan jujur, konsisten, dan 

sesuai komitmen. Subjek menyelesaikan soal sesuai dengan kemampuannya sendiri, 

tidak menyontek, dan tanpa bantuan dari orang lain. Karakter disiplin dikembangkan 

selama proses pembelajaran dan penyelesaian soal. Setiap hari, subjek selalu mentaati 

tata tertib sekolah dan arahan guru dalam pembelajaran serta menyelesaikan soal tes 

tepat waktu. Karakter tanggungjawab dilihat pada saat kegiatan wawancara setelah 
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menyelesaikan soal. Subjek dapat mempertanggungjawabkan jawaban yang telah 

ditulis pada lembar jawab dan memberikan penjelasan maksud dari jawaban yang 

ditulis dalam bentuk huruf braille.   

Adapun untuk deskripsi bagaimana kemampuan imajinasi matematis subjek 

setelah diberikan suatu perlakuan dalam bentuk pelaksanaan strategi joyfull learning 

dengan bantuan media audio geobraille adalah sebagai berikut. Kemampuan Imajinasi 

Matematis subjek setelah pelaksanaan pembelajaran joyfull learning berbantuan media 

Audio Geobraille diukur melalui tes imajinasi matematis pada fase intervensi yang 

meliputi empat sesi, yaitu sesi 5, sesi 6, sesi 7, dan sesi 8. Berdasarkan analisis hasil 

imajinasi matematis mulai dari tes sesi 5 sampai dengan tes sei 8, imajinasi matematis 

subjek mengalami peningkatan dari kategori imajinasi matematis cukup menjadi 

kategori imajinasi matematis baik.  

Hasil analisis tes imajinasi matematis sesi 5 pada tabel 4.24 tersebut di atas 

menunjukkan bahwa subjek telah memenuhi indikator dalam aspek Scientific 

Sensitivity (SS) dengan kategori cukup karena subjek hanya dapat mengerjakan soal 

nomor satu. Indikator dalam aspek scientific creativity (SC) telah terpenuhi namun 

masih dalam kategori cukup karena subjek hanya dapat menyelesaian soal nomor 2. 

Sedangkan indicator pada aspek Scientific Productivity (SP) telah terpenuhi dalam 

kategori baik karena subjek dapat menyelesaikan seluruh soal aspek Scientific 

Productivity (SP). Sehingga dapat diketahui subjek belum mampu mengeksplorasi 

masalah pada soal dengan mengingat kembali suatu aturan. Hal ini diketahui 

berdasarkan hasil belum terpenuhinya indikator pada aspek Scientific Sensitivity (SS) 

pada subjek saat tes soal sesi 5 imajinasi matematis. Subjek juga belum memenuhi 

indikator imajinasi matematis dalam aspek Scientific Creativity (SC) sehingga dapat 

diketahui subjek belum mampu menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematik. Dengan demikian imajinasi matematis subjek dalam 

mengerjakan soal tes sesi 5  masih dalam kategori cukup. 

Selain karakteristik imajinasi matematis subjek, berdasarkan hasil jawaban 

subjek pada tes sesi 5 imajinasi matematis diketahui bahwa subjek telah mampu 

menjawab pertanyaan dengan bentuk uraian singkat seperti bentuk soal nomor 1. 
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Subjek telah mampu memberikan alasan atas jawaban yang diberikan pada lembar 

jawab seperti pada bentuk soal nomor 2 dan soal nomor 3. Subjek merasa kurang 

paham pada materi bangun jajar genjang sehingga subjek tidak dapat mengerjakan soal 

nomor 4 dengan jawaban yang benar.  

Berdasarkan wawancara dengan subjek, pemahaman yang kurang tersebut 

disebabkan oleh gangguan suara yang muncul terlalu pelan pada bagian bangun 

jajargenjang. Subjek juga memberikan saran terkait dengan aksesbilitas huruf braille 

pada simbol sudut dimana pada media Audio Geobraille tersebut masih berupa braille 

huruf dan angka, belum dilengkapi dengan braille simbol-simbol matematika seperti 

simbol sudut. Sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut untuk media Audio 

Geobraille tersebut khususnya untuk bagian bangun jajargenjang.   

Subjek mampu menjawab soal nomor 5 pada tes sesi 5 dengan jawaban yang 

benar, namun tidak menggunakan cara penyelesaian. Hal ini terjadi dengan alasan 

subjek lupa menuliskannya pada lembar jawab. Subjek juga sudah dapat 

mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika ke dalam contoh-contoh konkret 

seperti erlihat pada soal nomor 6 dimana subjek mampu membagi panjang dan lebar 

suatu tanah berbentuk persegi dengan ukuran sama yang akan diberikan pada ketiga 

anak. Subjek juga mampu dalam memberikan alasan bagaimana cara penyelesaian soal 

tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara setelah pelaksanaan tes sesi 5, subjek merasa 

senang,  nyaman, dan lebih mudah membayangkan bangun datar dalam kegiatan 

pembelajaran ketika menggunakan media Audio Geobraille.  

Hasil analisis tes imajinasi matematis sesi 6 pada tabel 4.25 menunjukkan 

bahwa subjek telah memenuhi indikator dalam aspek Scientific Sensitivity (SS) dengan 

kategori baik karena subjek dapat menyelesaikan seluruh soal aspek Scientific 

Sensitivity (SS). Indikator dalam aspek Scientific Creativity (SC) juga telah terpenuhi 

dengan kategori baik karena subjek dapat menyelesaikan seluruh soal aspek Scientific 

Creativity (SC). Sedangkan indicator pada aspek Scientific Productivity (SP) telah 

terpenuhi dengan kategori cukup karena subjek hanya dapat menyelesaikan satu soal 

aspek Scientific Productivity (SP) yaitu soal nomor 6. Sehingga dapat diketahui subjek 
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belum mampu mengekspresikan abstraksi permasalahan matematika ke dalam contoh-

contoh konkret. Hal ini terlihat pada saat ubjek tidak dapat menjelaskan bagaimana 

cara penyelesaian pada soal nomor 3. Karena lima dari keenam soal aspek imajinasi 

matematis dapat terjawab dengan benar, maka imajinasi matematis subjek dalam 

mengerjakan soal tes sesi 6 sudah dalam kategori imajinasi matematis baik.  

Hasil analisis tes imajinasi matematis sesi 7 dan sesi 8 yang ditunjukkan pada 

tabel 4.25 dan tabel 4.26 menunjukkan bahwa subjek telah memenuhi ketiga indicator 

dalam aspek Scientific Sensitivity (SS), Scientific Creativity (SC), dan Scientific 

Productivity (SP) dengan kategori baik karena subjek dapat menyelesaikan seluruh soal 

dengan jawaban yang benar. Perbedaan skor yang terjadi karena pada jawaban tes sesi 

7 subjek tidak menuliskan hal-hal yang diketahui pada soal dengan lengkap. Subjek 

juga masih belum menuliskan satuan luas ataupun satuan panjang pada hasil 

perhitungan. Hal tersebut yang mempengaruhi perbedaan hasil skor imajinasi subjek 

pada tes sesi 7 dan tes sesi 8.  

Berdasarkan hasil analisis skor tes sesi 5 sampai tes sesi 8 pada fase intervensi, 

kemampuan imajinasi matematis subjek pada pembelajaran joyfull learning berbantuan 

media Audio Ggeobraille telah memenuhi ketiga aspek imajinasi matematis yang telah 

ditentukan yaitu 1) Scientific Sensitivity yang meliputi indikator Emotional 

Understanding (EU) dan The Experience of Imagination (EI); 2) Scientific Creativity 

yang meliputi indikator Diversity (D) dan Originality (O); 3) Scientific Productivity 

yang meliputi indikator Creation and Reproduction (CR) dan Scientific Sense of 

Reality (SSR). Dengan demikian, maka hasil imajinasi matematis yang dicapai oleh 

subjek dalam kategori baik.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan imajinasi matematis siswa 

tunanetra kelas IX SLB-A Wantuwirawan tahun pelajaran 2019/2020 pada materi sifat-

sifat bangun datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat melalui 

pembelajaran joyfull learning berbantuan media Audio Geobraille diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra pada materi sifat-sifat bangun 

datar segiempat dan luas gabungan bangun datar segiempat melalui pembelajaran 

joyfull learning dengan bantuan media audio geobraille telah memenuhi ketiga 

aspek imajinasi matematis yaitu: 1) Scientific Sensitivity yang meliputi indicator 

Emotional Understanding (EU) dan The Experience of Imagination (EI), 2) 

Scientific Creativity yang meliputi indicator Diversity (D) dan Originality (O), 3) 

Scientific Productivity yang meliputi indicator Creation and Reproduction (CR) 

dan Scientific Sense of Reality (SSR). Dengan demikian, maka hasil imajinasi 

matematis yang dicapai oleh subjek dalam kategori baik. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. 

1. Peningkatan kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra dapat dilakukan 

melalui model pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media Audio Geobraille.  

2. Guru diharapkan mengembangkan prototype media Audio Geobraille untuk 

pembelajaran matematika pada materi yang lain. 

3. Kepala sekolah diharapkan memberikan fasilitas media pembelajaran Audio 

Geobraille dalam proses pembelajaran untuk membantu meningkatkan imajinasi 

matematis siswa tunanetra. 
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4. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

acuan lebih lanjut untuk mengembangkan media pembelajaran matematika 

berbasis audio yang dilengkapi dengan huruf braille pada materi yang memerlukan 

kemampuan imajinasi matematis.  
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Lampiran 1 

TABEL INDIKATOR KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

Berikut ini merupakan aspek dan indikator kemampuan imajinasi matematis 

yang digunakan oleh peneliti menurut Mun (2015). 

Aspek Imajinasi Indikator Imajinasi 

Scientific Sensitivity (SS) (a) Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada soal 

yang diberikan dengan cara mengingat kembali 

suatu aturan  

(b) The Experience of Imagination (EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi  

Scientific Creativity (SC) (a) Diversity (D) 

Menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika 

(b) Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Scientific Productivity (SP) (a) Creation and Reproduction (CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru yang 

mudah diterapkan dalam situasi yang hampir 

serupa 

(b) Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh konkret  
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Tingkat Pendidikan   : SLB-A Wantuwirawan  

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : IX-A/2 

Materi Pokok     : Bangun datar segiempat 

Sub Materi      : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

 Alokasi Waktu   : 2 × 40 menit (Pertemuan 1) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.1 Memahami konsep bangun 

datar (persegi, persegi 

panjang, segitiga, 

jajargenjang, trapezium, 

3.1.1 Siswa dapat mendefinisikan bangun datar 

persegi   

3.1.2 Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun 

datar persegi 
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belah ketupat, layang-

layang, segi-n) 

3.1.3 Siswa dapat mendefinisikan bangun datar 

persegi panjang  

3.1.4 Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun 

datar persegi panjang 

4.1 Mengklasifikasi bangun – 

bangun datar 

4.1.1 Siswa dapat mengklasifikasikan bangun datar 

yang termasuk dalam persegi dan persegi 

panjang  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media Audio 

Geobraille diharapkan siswa dapat :  

1. mendefinisikan bangun datar persegi dengan benar  

2. menyebutkan sifat-sifat bangun datar persegi dengan lengkap 

3. mendefinisikan bangun datar persegi panjang dengan benar  

4. menyebutkan sifat-sifat bangun datar persegi panjang dengan lengkap   

5. mengklasifikasikan bangun datar yang termasuk dalam persegi dan persegi 

panjang dengan tepat  

 

D. Materi Pembelajaran  

Sifat-sifat persegi dan persegi panjang  

 

E. Metode dan Strategi Pembelajaran  

(a) Metode Pembelajaran   : Diskusi dan Tanya Jawab  

(b) Strategi Pembelajaran   : Joyfull Learning  

Prosedur strategi pembelajaran Joyfull Learning:  

1) Tahap Persiapan  

2) Tahap Penyampaian  

3) Tahap Pelatihan  

4) Tahap Penutup  
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F. Sumber Belajar  

Buku Matematika Tunanetra kelas IX SMPLB Kurikulum 2013.  

 

G. Media Pembelajaran 

Media Audio Geobraille, Alat tulis Braille. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Tahap Persiapan 

1) Guru dengan disiplin masuk kelas tepat waktu dan memberi 

salam. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran Audio Geobraille yang 

akan digunakan.  

3) Guru mempersiapkan kondisi kelas dalam pembelajaran yang 

diawali dengan berdoa dan menanyakan kabar kepada siswa  

4) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari pada 

pembelajaran yang akan berlangsung  

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu siswa dapat mendefinisikan persegi dan persegi panjang, 

menyebutkan sifat-sifat persegi dan persegi panjang, serta 

mengklasifikasi bangun datar yang termasuk persegi dan 

persegi panjang. 

5’ 

Tahap Penyampaian  

6) Guru melakukan apersepsi untuk materi garis dan sudut kepada 

siswa sebelum mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar 

segiempat khususnya bangun datar persegi dan persegi panjang 

7) Guru meminta siswa untuk bertanya berdasarkan apersepsi 

yang telah disampaikan guru.  

30’ 
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8) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang sifat-sifat 

persegi menggunakan media Audio Geobraille 

9) Guru mengaitkan materi sifat-sifat persegi dengan kehidupan 

sehari-hari  

10) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang sifat-sifat 

persegi panjang menggunakan media Audio Geobraille 

11) Guru mengaitkan materi sifat-sifat persegi panjang dengan 

kehidupan sehari-hari   

Tahap Pelatihan  

12) Guru memberikan contoh soal sifat-sifat persegi dan persegi 

panjang 

13) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan soal tersebut  

14) Guru membimbing siswa untuk mengamati permasalahan 

dalam contoh soal  

15) Siswa dapat menemukan permasalahan apa yang ada dalam 

soal dan bagaimana langkah penyelesaiannya  

16) Siswa menyelesaikan soal dan menuliskan jawaban 

menggunakan alat tulis braille   

17) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan jawabannya  

18) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan yang 

diperoleh setelah menyelesaikan beberapa masalah pada soal  

40’ 

Tahap Penutup 

19) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami  

20) Guru memberikan pesan kepada siswa untuk tetap semangat 

dalam belajar  

21) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

5’ 
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I. Penilaian   

Penilaian dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengetahui 

kemampuan imajinasi matematis siswa. 

 

 

      Semarang, 24 Februari 2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Tingkat Pendidikan   : SLB-A Wantuwirawan  

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : IX-A/2 

Materi Pokok     : Bangun datar segiempat 

Sub Materi      : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

 Alokasi Waktu   : 2 × 40 menit (Pertemuan 2) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami konsep bangun 

datar (persegi, persegi 

panjang, segitiga, 

jajargenjang, trapezium, 

3.1.5 Siswa dapat mendefinisikan bangun datar   

  jajargenjang 

3.1.6 Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

bangun datar jajargenjang 
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belah ketupat, layang-

layang, segi-n) 

3.1.7 Siswa dapat mendefinisikan bangun datar 

trapezium  

3.1.8 Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

bangun datar trapezium  

4.1 Mengklasifikasi bangun – 

bangun datar 

4.1.2 Siswa dapat mengklasifikasikan bangun 

datar yang termasuk dalam jajargenjang 

dan trapezium 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media Audio 

Geobraille diharapkan siswa dapat :  

1. mendefinisikan bangun datar jajargenjang dengan benar  

2. menyebutkan sifat-sifat bangun datar jajargenjang dengan lengkap 

3. mendefinisikan bangun datar trapezium dengan benar  

4. menyebutkan sifat-sifat bangun datar trapezium dengan lengkap   

5. mengklasifikasikan bangun datar yang termasuk dalam jajargenjang dan 

trapezium dengan tepat. 

 

D. Materi Pembelajaran  

Sifat-sifat jajargenjang dan trapezium. 

 

E. Metode dan Strategi Pembelajaran  

(a) Metode Pembelajaran   : Diskusi dan Tanya Jawab. 

(b) Strategi Pembelajaran   : Joyfull Learning.  

Prosedur strategi pembelajaran Joyfull Learning :  

1) Tahap Persiapan  

2) Tahap Penyampaian  

3) Tahap Pelatihan  

4) Tahap Penutup  
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F. Sumber Belajar  

Buku Matematika Tunanetra kelas IX SMPLB Kurikulum 2013.  

 

G. Media Pembelajaran 

Media Audio Geobraille, Alat tulis Braille. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Tahap Persiapan 

1) Guru dengan disiplin masuk kelas tepat waktu dan memberi 

salam. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran Audio Geobraille 

yang akan digunakan.  

3) Guru mempersiapkan kondisi kelas dalam pembelajaran yang 

diawali dengan berdoa dan menanyakan kabar kepada siswa  

4) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari pada 

pembelajaran yang akan berlangsung  

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

yaitu siswa dapat mendefinisikan jajargenjang dan trapezium, 

menyebutkan sifat-sifat jajargenjang dan trapezium, serta 

mengklasifikasi bangun datar yang termasuk jajargenjang dan 

trapezium 

5’ 

Tahap Penyampaian  

6) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang sifat-sifat 

jajargenjang menggunakan media Audio Geobraille 

7) Guru mengaitkan materi sifat-sifat jajargenjang dengan 

kehidupan sehari-hari  

30’ 
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8) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang sifat-sifat 

trapezium menggunakan media Audio Geobraille 

9) Guru mengaitkan materi sifat-sifat trapezium dengan 

kehidupan sehari-hari   

Tahap Pelatihan  

10) Guru memberikan contoh soal sifat-sifat jajargenjang dan 

trapezium 

11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan soal tersebut  

12) Guru membimbing siswa untuk mengamati permasalahan 

dalam contoh soal  

13) Siswa dapat menemukan permasalahan apa yang ada dalam 

soal dan bagaimana langkah penyelesaiannya  

14) Siswa menyelesaikan soal dan menuliskan jawaban 

menggunakan alat tulis braille   

15) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan jawabannya  

16) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan yang 

diperoleh setelah menyelesaikan beberapa masalah pada soal  

17) Guru memberikan tes tertulis sebagai bentuk assessment 

40’ 

Tahap Penutup 

18) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika 

ada pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami  

19) Guru memberikan pesan kepada siswa untuk tetap semangat 

dalam belajar  

20) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

5’ 

 

 

 



142 
 

 
 

I. Penilaian   

Penilaian dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengetahui 

kemampuan imajinasi matematis siswa. 

 

      Semarang, 25 Februari 2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Tingkat Pendidikan   : SLB-A Wantuwirawan  

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : IX-A/2 

Materi Pokok     : Bangun datar segiempat 

Sub Materi      : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

 Alokasi Waktu   : 2 × 40 menit (Pertemuan 3) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami konsep bangun 

datar (persegi, persegi 

panjang, segitiga, 

jajargenjang, trapezium, 

3.1.9 Siswa dapat mendefinisikan bangun datar 

belah ketupat  

3.1.10 Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

bangun datar belah ketupat 
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belah ketupat, layang-

layang, segi-n) 

3.1.11 Siswa dapat mendefinisikan bangun datar 

layang-layang 

3.1.12 Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

bangun datar layang-layang 

4.1 Mengklasifikasi bangun – 

bangun datar 

4.1.3 Siswa dapat mengklasifikasikan bangun datar 

yang termasuk dalam belah ketupat dan 

layang-layang  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media Audio 

Geobraille diharapkan siswa dapat :  

1. mendefinisikan bangun datar belah ketupat dengan benar  

2. menyebutkan sifat-sifat bangun datar belah ketupat dengan lengkap 

3. mendefinisikan bangun datar layang-layang dengan benar  

4. menyebutkan sifat-sifat bangun datar layang-layang dengan lengkap   

5. mengklasifikasikan bangun datar yang termasuk dalam belah ketupat dan 

layang-layang dengan tepat. 

 

D. Materi Pembelajaran  

Sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang. 

 

E. Metode dan Strategi Pembelajaran  

(a) Metode Pembelajaran   : Diskusi dan Tanya Jawab. 

(b) Strategi Pembelajaran   : Joyfull Learning.  

Prosedur strategi pembelajaran Joyfull Learning :  

1) Tahap Persiapan  

2) Tahap Penyampaian  

3) Tahap Pelatihan  

4) Tahap Penutup  
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F. Sumber Belajar  

Buku Matematika Tunanetra kelas IX SMPLB Kurikulum 2013.  

 

G. Media Pembelajaran 

Media Audio Geobraille, Alat tulis Braille. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Tahap Persiapan 

1) Guru dengan disiplin masuk kelas tepat waktu dan 

memberi salam. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran Audio Geobraille 

yang akan digunakan.  

3) Guru mempersiapkan kondisi kelas dalam pembelajaran 

yang diawali dengan berdoa dan menanyakan kabar 

kepada siswa  

4) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari 

pada pembelajaran yang akan berlangsung  

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai yaitu siswa dapat mendefinisikan belah ketupat 

dan layang-layang, menyebutkan sifat-sifat belah ketupat 

dan layang-layang, serta mengklasifikasi bangun datar 

yang termasuk belah ketupat dan layang-layang 

5’ 

Tahap Penyampaian  

6) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang sifat-

sifat belah ketupat menggunakan media Audio 

Geobraille 

7) Guru mengaitkan materi sifat-sifat belah ketupat dengan 

kehidupan sehari-hari  

30’ 



146 
 

 
 

8) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang sifat-

sifat layang-layang menggunakan media Audio 

Geobraille 

9) Guru mengaitkan materi sifat-sifat layang-layang dengan 

kehidupan sehari-hari   

Tahap Pelatihan  

10) Guru memberikan contoh soal sifat-sifat belah ketupat 

dan layang-layang 

11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan soal tersebut  

12) Guru membimbing siswa untuk mengamati 

permasalahan dalam contoh soal  

13) Siswa dapat menemukan permasalahan apa yang ada 

dalam soal dan bagaimana langkah penyelesaiannya  

14) Siswa menyelesaikan soal dan menuliskan jawaban 

menggunakan alat tulis braille   

15) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 

jawabannya  

16) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

yang diperoleh setelah menyelesaikan beberapa masalah 

pada soal  

17) Guru memberikan tes tertulis sebagai bentuk assessment 

40’ 

Tahap Penutup 

18) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang 

dipahami  

19) Guru memberikan pesan kepada siswa untuk tetap 

semangat dalam belajar  

5’ 
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20) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

I. Penilaian   

Penilaian dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengetahui 

kemampuan imajinasi matematis siswa. 

 

Semarang, 27 Februari 2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Tingkat Pendidikan   : SLB-A Wantuwirawan  

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : IX-A/2 

Materi Pokok     : Bangun datar segiempat 

Sub Materi      : Luas gabungan bangun datar segiempat 

 Alokasi Waktu   : 2 × 40 menit (Pertemuan 4) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Memahami luas gabungan 

bangun datar  

3.2.1 Siswa dapat memahami konsep luas persegi  

3.2.2 Siswa dapat memahami konsep luas persegi 

panjang  
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3.2.3 Siswa dapat memahami konsep luas 

jajargenjang 

3.2.4 Siswa dapat memahami konsep luas gabungan 

bangun datar  

4.2 Menghitung luas 

permukaan bangun datar 

gabungan  

4.2.1 Siswa dapat menghitung luas permukaan 

bangun datar gabungan   

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media Audio 

Geobraille diharapkan siswa dapat :  

1. memahami konsep luas persegi dengan benar  

2. memahami konsep luas persegi panjang dengan benar  

3. memahami konsep luas jajargenjang dengan benar  

4. memahami konsep luas gabungan bangun datar dengan benar  

5. menghitung luas permukaan bangun datar gabungan dengan tepat 

 

D. Materi Pembelajaran  

Luas permukaan bangun datar gabungan  

 

E. Metode dan Strategi Pembelajaran  

(a) Metode Pembelajaran   : Diskusi dan Tanya Jawab. 

(b) Strategi Pembelajaran   : Joyfull Learning.  

Prosedur strategi pembelajaran Joyfull Learning :  

1) Tahap Persiapan  

2) Tahap Penyampaian  

3) Tahap Pelatihan  

4) Tahap Penutup  
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F. Sumber Belajar  

Buku Matematika Tunanetra kelas IX SMPLB Kurikulum 2013.  

 

G. Media Pembelajaran 

Media Audio Geobraille, Puzzle braille, Alat tulis Braille. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Tahap Persiapan 

1) Guru dengan disiplin masuk kelas tepat waktu dan memberi 

salam. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran Audio Geobraille yang 

akan digunakan.  

3) Guru mempersiapkan kondisi kelas dalam pembelajaran yang 

diawali dengan berdoa dan menanyakan kabar kepada siswa  

4) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari pada 

pembelajaran yang akan berlangsung  

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

yaitu siswa dapat memahami konsep luas bangun datar persegi, 

persegi panjang, dan jajargenjang, serta menghitung luas 

permukaan bangun datar gabungan 

5’ 

Tahap Penyampaian  

6) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep luas 

persegi menggunakan media Audio Geobraille 

7) Guru mengaitkan materi luas persegi dengan kehidupan sehari-

hari  

8) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep luas 

persegi panjang menggunakan media Audio Geobraille 

30’ 
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9) Guru mengaitkan materi luas persegi panjang dengan 

kehidupan sehari-hari   

10) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep luas 

jajargenjang menggunakan media Audio Geobraille 

11) Guru mengaitkan materi luas jajargenjang dengan kehidupan 

sehari-hari   

12) Guru menyampaikan materi tentang luas gabungan bangun 

datar menggunakan puzzle braille  

Tahap Pelatihan  

13) Guru memberikan contoh soal luas gabungan bangun datar 

kepada siswa  

14) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan soal tersebut  

15) Guru membimbing siswa untuk mengamati permasalahan 

dalam contoh soal  

16) Siswa dapat menemukan permasalahan apa yang ada dalam 

soal dan bagaimana langkah penyelesaiannya  

17) Siswa menyelesaikan soal dan menuliskan jawaban 

menggunakan alat tulis braille   

18) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan jawabannya  

19) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan yang 

diperoleh setelah menyelesaikan beberapa masalah pada soal  

20) Guru memberikan tes tertulis sebagai bentuk assessment 

40’ 

Tahap Penutup 

21) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami  

22) Guru memberikan pesan kepada siswa untuk tetap semangat 

dalam belajar  

5’ 
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23) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 

I. Penilaian   

Penilaian dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengetahui 

kemampuan imajinasi matematis siswa. 

 

Semarang, 28 Februari 2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Tingkat Pendidikan   : SLB-A Wantuwirawan  

Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : IX-A/2 

Materi Pokok     : Bangun datar segiempat 

Sub Materi      : Luas gabungan bangun datar segiempat 

 Alokasi Waktu   : 2 × 40 menit (Pertemuan 5) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Memahami luas gabungan 

bangun datar  

3.2.5 Siswa dapat memahami konsep luas trapezium  

3.2.6 Siswa dapat memahami konsep luas belah 

ketupat 
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3.2.7 Siswa dapat memahami konsep luas layang-

layang 

3.2.8 Siswa dapat memahami konsep luas gabungan 

bangun datar  

4.2 Menghitung luas 

permukaan bangun 

datar gabungan  

4.2.2 Siswa dapat menghitung luas permukaan 

bangun datar gabungan   

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui strategi pembelajaran Joyfull Learning berbantuan media Audio 

Geobraille diharapkan siswa dapat :  

1. memahami konsep luas trapesium dengan benar  

2. memahami konsep luas belah ketupat dengan benar  

3. memahami konsep luas layang-layang dengan benar  

4. memahami konsep luas gabungan bangun datar dengan benar  

5. menghitung luas permukaan bangun datar gabungan dengan tepat 

 

D. Materi Pembelajaran  

Luas permukaan bangun datar gabungan  

 

E. Metode dan Strategi Pembelajaran  

(a) Metode Pembelajaran   : Diskusi dan Tanya Jawab. 

(b) Strategi Pembelajaran   : Joyfull Learning.  

Prosedur strategi pembelajaran Joyfull Learning :  

1) Tahap Persiapan  

2) Tahap Penyampaian  

3) Tahap Pelatihan  

4) Tahap Penutup  
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F. Sumber Belajar  

Buku Matematika Tunanetra kelas IX SMPLB Kurikulum 2013.  

 

G. Media Pembelajaran 

Media Audio Geobraille, Puzzle braille, Alat tulis Braille. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Tahap Persiapan 

1) Guru dengan disiplin masuk kelas tepat waktu dan memberi 

salam. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran Audio Geobraille yang 

akan digunakan.  

3) Guru mempersiapkan kondisi kelas dalam pembelajaran yang 

diawali dengan berdoa dan menanyakan kabar kepada siswa  

4) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari pada 

pembelajaran yang akan berlangsung  

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

yaitu siswa dapat memahami konsep luas bangun datar 

trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, serta menghitung 

luas permukaan bangun datar gabungan 

5’ 

Tahap Penyampaian  

6) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep luas 

trapesium menggunakan media Audio Geobraille 

7) Guru mengaitkan materi luas trapesium dengan kehidupan 

sehari-hari  

8) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep luas 

belah ketupat menggunakan media Audio Geobraille 

30’ 
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9) Guru mengaitkan materi luas belah ketupat dengan kehidupan 

sehari-hari   

10) Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep luas 

layang-layang menggunakan media Audio Geobraille 

11) Guru mengaitkan materi luas layang-layang dengan kehidupan 

sehari-hari   

12) Guru menyampaikan materi tentang luas gabungan bangun 

datar menggunakan puzzle braille  

Tahap Pelatihan  

13) Guru memberikan contoh soal luas gabungan bangun datar 

kepada siswa  

14) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan soal tersebut  

15) Guru membimbing siswa untuk mengamati permasalahan 

dalam contoh soal  

16) Siswa dapat menemukan permasalahan apa yang ada dalam 

soal dan bagaimana langkah penyelesaiannya  

17) Siswa menyelesaikan soal dan menuliskan jawaban 

menggunakan alat tulis braille   

18) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan jawabannya  

19) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan yang 

diperoleh setelah menyelesaikan beberapa masalah pada soal  

20) Guru memberikan tes tertulis sebagai bentuk assessment 

40’ 

Tahap Penutup 

21) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada 

pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami  

22) Guru memberikan pesan kepada siswa untuk tetap semangat 

dalam belajar  

5’ 
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23) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

I. Penilaian   

Penilaian dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengetahui 

kemampuan imajinasi matematis siswa. 

      Semarang, 2 Maret 2020 
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Lampiran 3 

LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pembelajaran  : Matematika 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Kelas / Semester  : IX-A / 2 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat dan Luas gabungan 

  bangun datar segiempat  

Petunjuk: 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian 

dengan ketentuan skor sebagai berikut: 

4 (uraian sesuai dan sangat jelas), 3 (uraian sesuai dan jelas), 2 (uraian sesuai 

namun masih terdapat kekurangan), dan 1 (uraian tidak sesuai dan tidak jelas) 

pada kolom yang telah disediakan dengan memberikan tanda centang (V). 

2. Apabila terdapat revisi, mohon Bapak/Ibu memberikan saran pada bagian 

komentar dan saran yang telah disediakan atau menuliskan langsung pada 

lembar RPP. 

 

No. Uraian 

Skor 

1 2 3 4 

A. Kelengkapan Komponen RPP     

1.  Kelengkapan Komponen RPP (identitas, mata 

pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indicator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

dan sumber belajar) 

   V 
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B.  Perumusan Tujuan Pembelajaran      

1.  Kesesuaian Indikator Pencapaian Kompetensi 

dengan Kompetensi Dasar  

   V 

2.  Kesesuaian Kompetensi Dasar dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi dengan Tujuan 

Pembelajaran  

   V 

C.  Isi yang disajikan      

1.  Sistematika penyusunan RPP    V 

2.  Kesesuaian penentuan kegiatan pembelajaran 

dengan aktivitas kemampuan imajinasi matematis  

   V 

3.  Kesesuaian dengan urutan kegiatan pembelajaran 

direct instruction 

   V 

4.  Kejelasan scenario pembelajaran (tahap 

persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, 

dan tahap penutup) 

   V 

D.  Penilaian      

1.  Instrumen penilaian lengkap     V 

2.  Kesesuaian teknik penilaian dan bentuk 

instrumen  

   V 

E.  Waktu      

1.  Kesesuaian waktu yang digunakan pada setiap 

tahap pembelajaran  

   V 

SKOR TOTAL 40 

 

Skala Penskoran: 

𝒙 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌
=

𝟒𝟎

𝟏𝟎
= 𝟒 

 



160 
 

 
 

 

Keterangan skala penskoran: 

Baik  3,25 < 𝑥 ≤ 4 (dapat langsung digunakan tanpa revisi) V 

Cukup Baik  2,5 < 𝑥 ≤ 3,25 (dapat langsung digunakan dengan sedikit 

revisi) 

 

Kurang Baik  1,75 < 𝑥 ≤ 2,5 (dapat langsung digunakan dengan banyak 

revisi) 

 

Tidak Baik  0 < 𝑥 ≤ 1,75 (belum dapat digunakan)  

 

Komentar dan Saran: 

……………………………………………………………………………….…………

………..……………………………………………………………...…………………

………......…………..……………………………………….…………………………

………………..……………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

       

Semarang, 10 Februari 2020 

Validator,  

 

        

 

Drs. Sugiman, M.Si. 

NIP. 196401111989011001 
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LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pembelajaran  : Matematika 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Kelas / Semester  : IX-A / 2 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat dan Luas gabungan 

  bangun datar segiempat  

Petunjuk: 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian 

dengan ketentuan skor sebagai berikut: 

4 (uraian sesuai dan sangat jelas), 3 (uraian sesuai dan jelas), 2 (uraian sesuai 

namun masih terdapat kekurangan), dan 1 (uraian tidak sesuai dan tidak jelas) 

pada kolom yang telah disediakan dengan memberikan tanda centang (V) 

2. Apabila terdapat revisi, mohon Bapak/Ibu memberikan saran pada bagian 

komentar dan saran yang telah disediakan atau menuliskan langsung pada 

lembar RPP  

 

No. Uraian 

Skor 

1 2 3 4 

A. Kelengkapan Komponen RPP     

1.  Kelengkapan Komponen RPP (identitas, mata 

pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indicator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 

dan sumber belajar) 

 

   V 
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B.  Perumusan Tujuan Pembelajaran      

1.  Kesesuaian Indikator Pencapaian Kompetensi 

dengan Kompetensi Dasar  

  V  

2.  Kesesuaian Kompetensi Dasar dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi dengan Tujuan 

Pembelajaran  

  V  

C.  Isi yang disajikan      

1.  Sistematika penyusunan RPP    V 

2.  Kesesuaian penentuan kegiatan pembelajaran 

dengan aktivitas kemampuan imajinasi matematis  

  V  

3.  Kesesuaian dengan urutan kegiatan pembelajaran 

direct instruction 

  V  

4.  Kejelasan scenario pembelajaran (tahap 

persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, 

dan tahap penutup) 

  V  

D.  Penilaian      

1.  Instrumen Penilaian lengkap    V  

2.  Kesesuaian Teknik penilaian dan bentuk 

instrumen  

  V  

E.  Waktu      

1.  Kesesuaian waktu yang digunakan pada setiap 

tahap pembelajaran  

  V  

SKOR TOTAL 32 

 

Skala Penskoran: 

𝒙 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌
=

𝟑𝟐

𝟏𝟎
= 𝟑, 𝟐 
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Keterangan skala penskoran: 

Baik  3,25 < 𝑥 ≤ 4 (dapat langsung digunakan tanpa revisi)  

Cukup Baik  2,5 < 𝑥 ≤ 3,25 (dapat langsung digunakan dengan sedikit 

revisi) 

V 

Kurang Baik  1,75 < 𝑥 ≤ 2,5 (dapat langsung digunakan dengan banyak 

revisi) 

 

Tidak Baik  0 < 𝑥 ≤ 1,75 (belum dapat digunakan)  

     Semarang, 17 Februari 2020 
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Lampiran 4 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 1) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Sifat-sifat bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang, dan trapesium) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.1 Memahami konsep 

bangun datar 

(persegi, persegi 

panjang, segitiga, 

jajargenjang, 

trapezium, belah 

ketupat, layang-

layang, segi-n) 

 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara 

mengingat kembali suatu aturan 

Diberikan beberapa sifat-

sifat bangun datar 

segiempat. Siswa dapat 

menuliskan jenis bangun 

datar segiempat yang 

dimaksud 

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat  

1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar persegi 

panjang. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-3)  

Uraian 

singkat  

2 
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4.1 Mengklasifikasi 

bangun-bangun 

datar 

 

 

menghitung selisih 

panjang dari dua sisi 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction 

(CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

Diberikan sebuah narasi 

tentang bangun datar 

trapesium siku-siku. 

Siswa dapat menghitung 

panjang sisi-sisi yang 

sejajar pada bangun datar 

trapesium  

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination 

(EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar 

jajargenjang Siswa dapat 

menentukan sisi yang 

mempunyai ukuran sama 

panjang dengan sisi 

tertentu   

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat 

4 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Diberikan sebuah narasi 

tentang keliling persegi. 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian 5 
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Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Siswa dapat menghitung 

panjang sisi persegi  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality 

(SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret 

Diberikan sebuah narasi 

tentang tanah yang 

berbentuk persegi 

panjang yang akan dibagi 

menjadi tiga bagian. 

Siswa dapat menentukan 

ukuran persegi panjang 

pada setiap bagian 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian 6 
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Lampiran 5 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 1) 

 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Perhatikan sifat – sifat bangun datar di bawah ini: 

Mempunyai 4 titik sudut  

Mempunyai 4 sudut yang sama besar  

Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus  

Mempunyai 4 sisi sama panjang   

Bangun datar tersebut adalah …. 

2. Terdapat persegi panjang 𝐽𝐾𝐿𝑀. Sisi 𝐽𝐾 sejajar dengan sisi 𝑀𝐿. Sisi 𝐽𝑀 sejajar 

dengan sisi 𝐾𝐿. Panjang sisi 𝐽𝐾 adalah 25 cm. Sedangkan panjang sisi 𝐽𝑀 

adalah 10 cm. Maka selisih panjang sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝐿 adalah …. 

3. Diketahui 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah trapezium siku-siku dengan 𝐴𝐵𝐸𝐷 merupakan suatu 

persegi. Ukuran panjang 𝐷𝐸 = 10 cm. Jika ukuran panjang 𝐶𝐸 = 8 cm, maka 

hitunglah: 

a) Panjang sisi 𝐴𝐵 

b) Panjang sisi 𝐶𝐷 

4. Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 mempunyai sisi – sisi 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, dan 𝐷𝐴. Sisi 𝐴𝐵 sejajar 

dengan sisi 𝐷𝐶. Sedangkan sisi 𝐴𝐷 sejajar dengan sisi 𝐵𝐶. Pada jajargenjang 

tersebut, Sisi yang panjangnya sama dengan sisi 𝐶𝐷 adalah sisi ….  

5. Diketahui keliling sebuah persegi adalah 80 cm. Hitunglah panjang sisi persegi 

tersebut! 

6. Suatu lapangan sepakbola yang berbentuk persegi panjang memiliki ukuran 

panjang lapangan 60 m dan lebar 30 m. Lapangan tersebut akan dibagi menjadi 

tiga bagian dengan ukuran yang sama untuk arena perlombaan dalam rangka 

memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia. Berapakah ukuran panjang 

dan lebar tanah pada masing-masing bagian?  
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Lampiran 6 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 1) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Persegi  Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding (EU) 

Siswa mengeksplorasi masalah 

pada soal dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun datar persegi  

5 

2.  Diketahui:  

Persegi panjang 𝐽𝐾𝐿𝑀 

Sisi 𝐽𝐾 ∥ Sisi 𝑀𝐿 

Sisi 𝐽𝑀 ∥ Sisi 𝐾𝐿 

Panjang sisi 𝐽𝐾 = 25 𝑐𝑚 

Panjang sisi 𝐽𝑀 = 10 𝑐𝑚 

Ditanya: 

Selisih panjang sisi 𝐿𝑀 dan sisi 

𝐾𝐿? 

Jawab: 

Karena sisi 𝐿𝑀 ∥ sisi 𝐽𝐾 

maka panjang sisi 𝐿𝑀 = panjang 

sisi 𝐽𝐾 = 25 cm 

 

 

 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menemukan selisih sisi 

panjang dan sisi lebar dari suatu 

persegi panjang dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu aturan 

panjang sisi yang sejajar dalam 

persegi panjang adalah sama 

panjang  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Karena sisi 𝐾𝐿 ∥ sisi 𝐽𝑀 

maka panjang sisi 𝐾𝐿 = panjang 

sisi 𝐽𝑀 = 10 cm.  

 

Jadi Selisih panjang sisi 𝐿𝑀 dan 

sisi 𝐾𝐿 = 25 − 10 = 15 cm. 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

3.  Diketahui: 

Trapesium siku-siku 𝐴𝐵𝐶𝐷.  

𝐴𝐵𝐸𝐷 merupakan persegi. 

Panjang 𝐷𝐸 = 10 𝑐𝑚 

Panjang 𝐶𝐸 = 8 𝑐𝑚 

Ditanya: 

(a) Panjang sisi 𝐴𝐵 

(b) Panjang sisi 𝐶𝐷 

Jawab: 

(a) Sisi 𝐴𝐵 ∥ sisi 𝐷𝐶 

Karena 𝐴𝐵𝐷𝐸 persegi 

Maka panjang sisi 𝐴𝐵 =

𝐵𝐸 = 𝐸𝐷 = 𝐷𝐴 

Jadi panjang sisi 𝐴𝐵 =

𝐸𝐷 = 10 cm  

(b) Panjang sisi 𝐶𝐷 = panjang 

𝐷𝐸 + panjang 𝐶𝐸 = 10 cm 

+ 8 cm = 18 cm 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi atau 

langkah baru dalam menghitung 

sisi-sisi yang sejajar pada bangun 

datar trapesium yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4. Diketahui:  

Jajargenjang ABCD 

Sisi 𝐴𝐵 ∥ Sisi 𝐷𝐶 

Sisi 𝐴𝐷 ∥ Sisi 𝐵𝐶 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of Imagination 

(EI) 

2 
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Ditanya: Sisi yang panjangnya 

sama dengan sisi 𝐶𝐷? 

Jawab:  

Karena sisi 𝐶𝐷 = sisi 𝐵𝐴 

Maka panjang sisi 𝐶𝐷 = 

panjang sisi 𝐵𝐴  

Siswa menyelesaikan soal atau 

masalah matematika berdasarkan 

pengalaman berimajinasi tentang 

sifat-sifat jajargenjang 

 

 

3 

5. Diketahui: 

Keliling persegi = 80 cm 

Ditanya: 

Panjang sisi persegi? 

Jawab: 

Salah satu sifat persegi yaitu 

keempat sisi-sisinya sama 

panjang  

Maka panjang sisi persegi =

80 ÷ 4 = 20 cm 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menghitung sisi persegi 

dengan tidak mengabaikan 

aturan suatu penyelesaian yaitu 

sifat persegi 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

6. Diketahui: 

Lapangan sepakbola berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 

panjang 60 m dan ukuran lebar 

30 m. Lapangan tersebut akan 

dibagi menjadi tiga bagian 

dengan ukuran yang sama untuk 

arena perlombaan.   

 

Ditanya: Berapa ukuran panjang 

dan lebar tanah pada masing-

masing bagian?  

Jawab:  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi atau 

langkah baru dalam menghitung 

panjang dan lebar pada pada 

tanah berbentuk persegi panjang 

yang didapatkan setiap anak 

dengan cara yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Untuk membagi lapangan 

sepakbola menjadi tiga bagian, 

maka dapat dilakukan dengan 

cara membagi tiga pada ukuran 

panjang.  

 

maka ukuran panjang tanah pada 

masing-masing bagian = 60 ÷

3 = 20 m 

Ukuran lebar tanah pada 

masing-masing bagian = 30 m 

4 

Jumlah Skor Maksimal 50 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 7 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 2) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Sifat-sifat bangun datar segiempat (belah ketupat dan layang-layang) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.1 Memahami konsep 

bangun datar 

(persegi, persegi 

panjang, segitiga, 

jajargenjang, 

trapezium, belah 

ketupat, layang-

layang, segi-n) 

 

 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara 

mengingat kembali suatu aturan 

Diberikan beberapa 

sifat-sifat bangun datar 

segiempat. Siswa dapat 

menuliskan bangun 

datar segiempat yang 

dimaksud  

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat  

1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar belah 

ketupat. Siswa dapat 

menghitung nilai 𝑎 

Menerapkan 

(C-3)  

Uraian  2 
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4.1 Mengklasifikasi 

bangun-bangun 

datar  

panjang sisi belah 

ketupat apabila 

diketahui keliling belah 

ketupat.  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction 

(CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar 

layang-layang. Siswa 

dapat menghitung 

selisih panjang dari dua 

sisi.  

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination 

(EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi 

Diberikan narasi 

tentang sifat layang-

layang, siswa dapat 

menentukan diagonal 

terpanjang dari sebuah 

layang-layang  

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat 

4 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar belah 

ketupat. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  5 
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Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

menghitung panjang 

sisi belah ketupat 

apabila diketahui 

keliling belah ketupat. 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret 

Diberikan narasi 

tentang sifat layang-

layang. Siswa dapat 

menentukan pasangan 

sudut yang mempunyai 

ukuran yang sama besar 

dari sebuah layang-

layang  

Memahami 

(C-2) 

Uraian  6 
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Lampiran 8 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 2) 

 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Perhatikan sifat – sifat bangun datar di bawah ini: 

Keempat sisinya sama panjang  

Mempunyai dua sumbu simetri yang merupakan diagonalnya 

Mempunyai dua diagonal yang saling tegak lurus   

Sudut yang saling berhadapan sama besar  

Bangun datar tersebut adalah …. 

2. Apabila sebuah belah ketupat mempunyai panjang sisi 4𝑎 cm. Apabila keliling 

dari belah ketupat tersebut adalah 48 cm. Maka hitunglah nilai dari 𝑎! 

3. Sebuah layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻 yag mempunyai diagonal 𝐸𝐺 dan diagonal 

𝐹𝐻. Diagonal 𝐹𝐻 merupakan sumbu simetri lipat dari layang-layang tersebut. 

Panjang sisi 𝐸𝐹 adalah 10 cm sedangkan panjang sisi 𝐺𝐻 adalah 17 cm. Maka 

hitunglah selisih panjang sisi 𝐹𝐺 dan sisi 𝐸𝐻! 

4. Terdapat layang-layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 yag mempunyai diagonal 𝐴𝐶 dan diagonal 

𝐵𝐷. Diagonal 𝐵𝐷 dan diagonal 𝐴𝐶 saling tegak lurus di titik 𝑂. Diagonal 𝐵𝐷 

membagi dua sama panjang diagonal 𝐴𝐶 sehingga panjang 𝐴𝑂 sama dengan 

panjang 𝑂𝐶. Maka diagonal terpanjang dari layang-layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah …  

5. Sebuah belah ketupat mempunyai keliling 100 cm. Berapakah panjang sisi dari 

belah ketupat tersebut? 

6. Layang-layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 mempunyai diagonal 𝐴𝐶 dan diagonal 𝐵𝐷. Panjang sisi 

𝐴𝐵 sama dengan panjang sisi 𝐵𝐶. Panjang sisi 𝐶𝐷 sama dengan panjang sisi 

𝐷𝐴. Maka sudut yang besarnya sama dengan ukuran ∠𝐵𝐴𝐷 adalah …  
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Lampiran 9 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 2) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Belah ketupat  Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding (EU) 

Siswa mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang 

diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun datar belah ketupat 

5 

2.  Diketahui:  

Sebuah belah ketupat dengan 

panjang sisi 4𝑎 

Keliling belah ketupat = 48 

Ditanya: Hitung nilai 𝑎! 

Jawab: 

Karena belah ketupat 

mempunyai 4 sisi yang sama 

panjang,  

maka panjang sisi belah ketupat 

=  
48

4
= 12 cm 

⇔ 4𝑎 = 12 

⇔ 𝑎 = 3 

Jadi nilai 𝑎 = 3 cm 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menemukan nilai 𝑎 pada 

panjang sisi belah ketupat dengan 

tidak mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian bahwa belah 

ketupat mempunyai 4 sisi yang 

sama panjang 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3.  Diketahui: Scientific Productivity (SP) 2 
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Layang-layang 

𝐸𝐹𝐺𝐻 mempunyai diagonal 𝐸𝐺 

dan 𝐹𝐻.  

Diagonal 𝐹𝐻 adalah sumbu 

simetri lipat  

Panjang sisi 𝐸𝐹 = 10 cm  

Panjang sisi 𝐺𝐻 = 17 cm 

Ditanya: Selisih panjang sisi 𝐹𝐺 

dan sisi 𝐸𝐻 

Dijawab: 

Panjang sisi 𝐹𝐺 = Panjang sisi 

𝐸𝐹 = 10 cm  

Panjang sisi 𝐸𝐻 = Panjang sisi 

𝐺𝐻 = 17 cm 

 

Maka selisih panjang sisi 𝐹𝐺 

dan 𝐸𝐻 = 17 − 10 = 7 cm 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi atau 

langkah baru dalam menghitung 

selisih sisi-sisi pada bangun datar 

layang-layang yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

4. Diketahui:  

Layang-layang ABCD 

mempunyai diagonal 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 

Diagonal 𝐵𝐷 ⊥ Diagonal 𝐴𝐶 

Diagonal 𝐵𝐷 membagi dua 

sama panjang diagonal 𝐴𝐶 di 𝑂 

sehingga panjang 𝐴𝑂 = 0𝐶 

Ditanya: Diagonal terpanjang 

dari layang-layang ABCD ?  

Jawab:  

Karena diagonal 𝐵𝐷 membagi 

diagonal 𝐴𝐶 sama panjang, 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of Imagination 

(EI) 

Siswa menyelesaikan soal atau 

masalah matematika berdasarkan 

pengalaman berimajinasi tentang 

menentukan diagonal terpanjang 

dari layang-layang  

5 
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Diagonal 𝐵𝐷 merupakan sumbu 

simetri lipat pada layang-layang 

𝐴𝐵𝐶𝐷.  

Pada bangun layang-layang, 

diagonal terpanjang yaitu sumbu 

simetri lipat pada layang-layang. 

Maka diagonal 𝐵𝐷 merupakan 

diagonal terpanjang dari layang-

layang 𝐴𝐵𝐶𝐷.  

5. Diketahui:  

Keliling belah ketupat = 100 

Ditanya: Panjang sisi belah 

ketupat?  

Jawab: 

Karena belah ketupat 

mempunyai 4 sisi yang sama 

panjang,  

maka panjang sisi belah ketupat 

=  
100

4
= 25 cm 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menghitung sisi belah 

ketupat dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu sifat belah 

ketupat yang keempat sisinya 

sama panjang  

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

6. Diketahui: 

Layang-layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

mempunyai diagonal 𝐴𝐶 dan 

𝐵𝐷.  

Panjang sisi 𝐴𝐵 = Panjang sisi 

𝐵𝐶 

Panjang sisi 𝐶𝐷 = Panjang sisi 

𝐷𝐴 

Ditanya: Sudut yang besarnya 

sama dengan ∠𝐵𝐴𝐷 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi atau 

langkah baru dalam menentukan 

pasangan sudut yang berukuran 

sama besar pada bangun datar 

layang-layang yang mudah 

2 
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Jawab:  

Sudut yang berhadapan dengan 

∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐵𝐶𝐷 

Maka sudut yang besarnya sama 

dengan ∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐵𝐶𝐷 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

 

 

 

8 

 

Jumlah Skor Maksimal 50 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 10 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 3) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Luas bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.2 Memahami luas 

gabungan bangun 

datar 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara 

mengingat kembali suatu aturan 

Diberikan ilustrasi 

tentang ukuran suatu 

ruangan yang berbentuk 

persegi. Siswa dapat 

menghitung luas dari 

ruangan tersebut 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Diversity (D) 

Menemukan ide-ide baru yang kreatif 

dalam penyelesaian masalah matematika 

Diberikan sebuah narasi 

tentang bingkai puzzle dan 

pilihan beberapa bangun 

datar untuk mengisi 

Menganalisis 

(C-4)  

Uraian   2 
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4.2 Menghitung luas 

permukaan bangun 

datar gabungan 

 

 bingkai puzzle. Siswa 

dapat memilih gabungan 

bangun datar dengan 

ukuran yang sesuai 

dengan bingkai kemudian 

menghitung luas 

gabungan bangun datar 

yang dipilih. 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret  

 

 

Diberikan sebuah ilustrasi 

ruangan berbetuk persegi 

panjang yang akan 

ditutupi dengan keramik 

berbentuk persegi. Siswa 

dapat menghitung banyak 

keramik yang dibutuhkan  

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination 

(EI) 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar 

jajargenjang Siswa dapat 

Memahami 

(C-2) 

Uraian  4 
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Menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi 

menghitung luas dari 

jajargenjang tersebut   

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Diberikan sebuah narasi 

tentang jajargenjang yang 

dibagi menjadi dua buah 

segitiga. Siswa dapat 

menghitung luas 

jajargenjang tersebut. 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  5 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction 

(CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi 

yang hampir serupa 

Diberikan sebuah narasi 

tentang persegi panjang 

yang akan dibagi menjadi 

empat bagian. Siswa 

dapat menentukan luas 

tanah setiap bagian. 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  6 
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Lampiran 11 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 3) 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Luas bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Ruang tamu rumah Pak Kasman berbentuk persegi. Panjang sisi ruang tamu 

rumah Pak Kasman adalah 8m. Hitunglah luas ruang tamu rumah Pak Kasman!  

2. Sebuah bingkai puzzle berbentuk persegi yang berukuran 10 cm × 10 cm. 

Untuk mengisi bingkai puzzle tersebut disediakan beberapa bangun datar: 

persegi yang berukuran 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚  (sebanyak 4 buah) 

persegi panjang berukuran 10 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

segitiga siku – siku berukuran alas 10 𝑐𝑚 dan tinggi 10 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

Maka tentukan : 

a) Gabungan bangun datar yang dipilih untuk mengisi bingkai puzzle 

b) Hitung luas gabungan bangun datar yang dipilih  

3. Lantai ruang rapat berukuran 8 m × 4 m. Jika lantai ruangan itu akan ditutup 

keramik persegi berukuran 20 cm × 20 cm. Hitunglah banyaknya keramik 

yang dibutuhkan! 

4. Sebuah jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 mempunyai sisi 𝑃𝑄 yang sejajar dengan sisi 

𝑆𝑅. Sisi 𝑃𝑆 sejajar dengan sisi 𝑄𝑅. Panjang sisi 𝑃𝑄 20 cm. Dari titik 𝑃 akan 

ditarik ruas garis yang tegak lurus terhadap sisi 𝑆𝑅 yaitu ruas garis 𝑃𝑇. Panjang 

ruas garis 𝑃𝑇 adalah 6 cm. Hitunglah luas jajargenjang tersebut!  

5. Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 berukuran alas 16 cm dan tinggi 10 cm. Jajargenjang 

𝐴𝐵𝐶𝐷 akan dibagi menjadi 2 segitiga samakaki yaitu segitiga 𝐴𝐵𝐶 dan segitiga 

𝐴𝐶𝐷. Hitunglah luas jajargenjang tersebut menggunakan rumus luas segitiga!  

6. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang 80 m dan lebar 40 m. Tanah tersebuat akan dibagikan kepada 

keempat anaknya dengan ukuran yang sama. Berapakah luas tanah yang 

diterima masing-masing anak?  
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Lampiran 12 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 3) 

 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Diketahui: 

Ruang tamu berbentuk persegi. 

Ukuran panjang sisi = 8 m 

Ditanya: 

Luas ruang tamu? 

Jawab: 

Luas persegi = sisi × sisi 

= 8 𝑚 × 8 𝑚  

= 64𝑚2  

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding 

(EU) 

Siswa mengeksplorasi 

masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan 

cara mengingat kembali 

rumus luas persegi  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2.  Diketahui:  

Bingkai puzzle berukuran 10 𝑐𝑚 ×

10 𝑐𝑚 

 

Bangun datar yang disediakan untuk 

mengisi bingkai puzzle tersebut: 

Persegi yang berukuran 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚  

(sebanyak 4 buah) 

Persegi panjang berukuran 10 𝑐𝑚 ×

5 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

Segitiga siku – siku berukuran alas 10 𝑐𝑚 

dan tinggi 10 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

 

 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Diversity (D) 

Siswa menemukan ide-ide 

baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah 

matematika yang berkeaitan 

dengan luas gabungan 

bangun datar  
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Ditanya: 

(a) Gabungan bangun datar yang 

dipilih untuk mengisi bingkai 

puzzle 

(b) Hitung luas gabungan bangun 

datar yang dipilih  

Jawab: 

Alternatif jawaban pertama 

(a) Bangun datar yang dipilih yaitu 

persegi berukuran 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚  

(sebanyak 4 buah) 

(b) Luas gabungan bangun datar  

 

Luas persegi= 𝑠𝑖𝑠𝑖 × 𝑠𝑖𝑠𝑖 

= 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 = 25𝑐𝑚2 

Luas gabungan 4 persegi  

= 4 × 25𝑐𝑚2 = 100 𝑐𝑚2 

Alternatif jawaban kedua  

(a) Bangun datar yang dipilih yaitu 

persegi panjang berukuran 10 𝑐𝑚 ×

5 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

(b) Luas gabungan bangun datar 

Luas persegi panjang = 𝑝 × 𝑙 

= 10 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 = 50 𝑐𝑚2  

Luas gabungan 2 persegi panjang  

= 2 × 50 𝑐𝑚2 = 100 𝑐𝑚2 

Alternatif jawaban ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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(a) Bangun datar yang dipilih yaitu 

Segitiga siku – siku berukuran alas 

10 𝑐𝑚 dan tinggi 10 𝑐𝑚 (sebanyak 2 

buah) 

(b) Luas gabungan bangun datar yang 

Luas segitiga =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 =
1

2
× 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 = 50 𝑐𝑚2  

Luas gabungan 2 segitiga = 2 × 

50 𝑐𝑚2 = 100 𝑐𝑚2 

3.  Diketahui: 

Lantai berbentuk persegi panjang 

berukuran 8 m × 4 m 

Keramik berbentuk persegi berukuran 20 

cm × 20 cm 

Ditanya: Banyak keramik yang 

dibutuhkan  

Jawab: 

Luas lantai = 𝑝 × 𝑙 = 8 m × 4 m 

= 32 𝑚2 = 320000 𝑐𝑚2 

Luas keramik = sisi × sisi = 20 cm ×

20 cm = 400 𝑐𝑚2 

Banyaknya keramik yang dibutuhkan = 

Luas lantai ÷ Luas keramik  

= 320000 𝑐𝑚2 ÷ 400 𝑐𝑚2 = 800 

Jadi banyak keramik yang dibutuhkan 

sebanyak 800 buah  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Scientific Sense of Reality 

(SSR) 

Siswa mengekspresikan 

abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam 

contoh-contoh konkret  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

4. Diketahui:  

Jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

2 
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Sisi 𝑃𝑄 ∥ Sisi 𝑆𝑅 

Sisi 𝑃𝑆 ∥ Sisi 𝑄𝑅 

Panjang sisi 𝑃𝑄 = 20 cm 

Panjang ruas garis 𝑃𝑇 = 6 cm 

Ditanya: Luas jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆? 

Jawab:  

Luas jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 = alas ×  tinggi 

= panjang sisi 𝑃𝑄 × panjang ruas garis 

𝑃𝑇 = 20 × 6 = 120 𝑐𝑚2 

The Experience of 

Imagination (EI) 

Siswa menyelesaikan soal 

atau masalah matematika 

yaitu luas jajargenjang 

berdasarkan pengalaman 

berimajinasi tentang sifat-

sifat jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

5. Diketahui: 

Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Alas = 16 cm 

Tinggi = 10 cm 

Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dibagi menjadi 2 

segitiga samakaki yaitu ∆𝐴𝐵𝐶 dan ∆𝐴𝐶𝐷 

Ditanya: 

Luas jajargenjang menggunakan rumus 

luas segitiga 

Jawab: 

Luas jajargenjang = 2 × Luas segitiga 

= 2 ×
1

2
× 16 × 10 = 160 𝑐𝑚2 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide 

baru dalam menghitung luas 

jajargenjang dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu rumus 

luas segitiga 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk persegi 

panjang.  

Panjang = 80 m 

Lebar = 40 m 

Akan dibagi keempat anaknya 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung luas tanah 

masing-masing anak dengan 

1 
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Ditanya: Luas tanah yang diterima 

masing-masing anak  

Jawab: Luas tanah selurunya = 𝑝 × 𝑙 =

80 × 40 = 3200 𝑐𝑚2 

Luas tanah yang diterima setiap anak  

= 3200 𝑐𝑚2 ÷ 4 = 800 𝑐𝑚2 

cara yang mudah diterapkan 

dalam situasi yang hampir 

serupa 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

Jumlah Skor Maksimal 100 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 13 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 4) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Luas bangun datar segiempat (trapesium, belah ketupat, dan layang-layang) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.2 Memahami luas 

gabungan bangun 

datar 

 

 

 

 

 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan 

Diberikan ilustrasi tentang 

rancangan bangun datar 

layang-layang, siswa dapat 

menghitung luas layang-

layang apabila diketahui 

panjang kedua diagonalnya  

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Diberikan sebuah narasi 

tentang luas belah ketupat 

dan panjang diagonal dari 

Menerapkan 

(C-4)  

Uraian  2 
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4.2 Menghitung luas 

permukaan bangun 

datar gabungan 

 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

belah ketupat. Siswa dapat 

menghitung diagonal yang 

lainnya  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction (CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru yang 

mudah diterapkan dalam situasi yang hampir 

serupa 

Diberikan sebuah ilustrasi 

tentang bangun datar 

trapesium. Siswa dapat 

menghitung luas trapezium 

dan menentukan banyaknya 

keramik persegi yang 

dibutuhkan 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian 3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination (EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi 

Diberikan panjang diagonal 

satu dan dua dari bangun 

datar belah ketupat. Siswa 

dapat menghitung luas belah 

ketupat tersebut  

Menganalisis  

(C-3) 

Uraian  4 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Diversity (D) 

Menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika 

Diberikan sebuah narasi 

tentang gabungan bangun 

datar yang membentuk 

suatu motif. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian 5 
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menghitung luas gabungan 

bangun datar tersebut  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh konkret 

Diberikan narasi luas 

layang-layang dan panjang 

diagonal layang-layang. 

Siswa dapat menentukan 

panjang diagonal lainnya 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  6 
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Lampiran 14 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 4) 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Luas bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Rifqy hendak membuat sebuah layang-layang yang akan diberikan untuk 

adiknya. Layang-layang tersebut memiliki panjang masing-masing diagonal 25 

cm dan 14 cm. Hitunglah luas layang-layang yang akan dibuat oleh Rifqy!  

2. Sebuah perumahan terkenal di daerah alun-alun Salatiga berbentuk belah 

ketupat dengan ukuran luas 60 𝐾𝑚2. Apabila panjang salah satu diagonal 

adalah sepanjang 1500m. Maka hitunglah panjang diagonal lainnya! 

3. Lantai ruang tamu pak Hasan berbentuk trapezium dengan ukuran panjang sisi 

5 m, sedangkan sisi lain yang lebih panjang berukuran 8 m. Jarak antar sisi 

berukuran 4 m. Jika lantai ruangan itu akan ditutup keramik persegi berukuran 

1 m × 1 m. Hitunglah banyaknya keramik yang dibutuhkan Pak Hasan! 

4. Diketahui bangun datar persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 berukuran panjang 12 cm dan 

lebar 8 cm. Sisi 𝐴𝐵 sejajar dengan sisi 𝐷𝐶 dan sisi 𝐴𝐷 sejajar dengan sisi 𝐵𝐶. 

Sisi 𝐴𝐵 dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang di titik 𝐹. Sisi 𝐵𝐶 dibagi 

menjadi dua bagian yang sama panjang di titik 𝐺. Sisi 𝐶𝐷 dibagi menjadi dua 

bagian yang sama panjang di titik 𝐻. Sisi 𝐷𝐴 dibagi menjadi dua bagian yang 

sama panjang di titik 𝐸. Apabila titik 𝐸, 𝐹, 𝐺, dan 𝐻 dihubungkan maka akan 

membentuk belah ketupat. Hitunglah luas belah ketupat 𝐸𝐹𝐺𝐻 tersebut! 

5. Terdapat suatu motif yang terbentuk dari gabungan bangun datar, yaitu belah 

ketupat dan layang. Motif tersebut terdiri dari tiga belah ketupat dan dua 

layang-layang. Apabila belah ketupat tersebut mempunyai panjang diagonal 

berturut-turut yaitu 8 cm dan 6 cm, sedangkan layang-layang tersebut 

mempunyai panjang diagonal 10 cm dan 16 cm. Maka hitunglah luas gabungan 

bangun datar yang membentuk motif! 
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6. Sebuah layang-layang memiliki luas 375 𝑐𝑚2 dan panjang salah satu 

diagonalnya adalah 50 cm. Berapakah panjang diagonalnya yang lain?  
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Lampiran 15 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 4) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Diketahui: 

Sebuah layang-layang  

Panjang 𝑑1 = 25 cm 

Panjang 𝑑2  = 14 cm 

Ditanya: Luas layang-layang? 

Jawab:  

Luas layang-layang =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

=
1

2
× 25 × 14  

= 175𝑐𝑚2  

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding (EU) 

Siswa mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang 

diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan yang 

berkaitan dengan rumus luas 

layang-layang  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2.  Diketahui:  

Luas belah ketupat = 60 𝐾𝑚2 

Panjang diagonal belah ketupat =

1500 𝑚 = 1,5 𝐾𝑚 

Ditanya: Panjang diagonal yang 

lainnya?  

Jawab: 

Luas belah ketupat =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺ 𝑑2 =
2×𝐿

𝑑1
   

⟺ 𝑑2 =
2×60

1,5
=

120

1,5
= 80   

Jadi panjang diagonal yang lainnya 

dari belah ketupat tersebut adalah 

80 𝐾𝑚  

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menghitung diagonal dua 

pada belah ketupat apabila 

diketahui luas dan panjang 

diagonal satu dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu aturan rumus 

luas belah ketupat 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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3.  Diketahui: 

Ruang tamu berbentuk trapesium 

dengan panjang sisi-sisi yang 

berhadapan yaitu 5𝑚 dan 8𝑚. 

Jarak antar sisi (tinggi) = 4𝑚  

Keramik berbentuk persegi 

berukuran 1𝑚 × 1𝑚 

Ditanya: Berapa banyaknya 

keramik yang dibutuhkan?  

Dijawab: 

Luas lantai = Luas trapezium  

=
(𝑎 + 𝑏)

2
× 𝑡 =

(5 + 8)

2
× 4

= 26 𝑚2 

Luas keramik = 1 × 1 = 1𝑚2 

Banyaknya keramik yang 

dibtuhkan =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘
 

=
26

1
= 26 

Jadi banyaknya keramik yang 

dibutuhkan adalah 26 keramik.  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung banyak keramik 

yang dibutuhkan pada suatu 

ruangan yang berbentuk 

trapezium yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10  

4. Diketahui:  

Belah ketupat 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan 

diagonal 𝐸𝐺 dan diagonal 𝐹𝐻. 

Diagonal 𝐸𝐺 = Panjang sisi 𝐴𝐵 =

12 cm 

Diagonal 𝐹𝐻 = Panjang sisi 𝐵𝐶 =

8 cm 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of Imagination 

(EI) 

Siswa menyelesaikan soal atau 

masalah matematika 

berdasarkan pengalaman 

berimajinasi tentang panjang 

2 
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Ditanya: Luas belah ketupat 

𝐸𝐹𝐺𝐻? 

Jawab:  

Luas belah ketupat=
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺
1

2
× 12 × 8 = 48 𝑐𝑚2  

Jadi luas belah ketupat 𝐸𝐹𝐺𝐻 

adalah 48 𝑐𝑚2 

diagonal belah ketupat yang 

sejajar dan sama panjang dengan 

sisi pada persegi panjang  

 

 

 

8 

 

 

 

5. Diketahui: 

Gabungan bangun datar yang 

terdiri dari tiga belah ketupat dan 

dua layang-layang. 

Belah ketupat mempunyai panjang  

𝑑1 = 8 cm, dan 𝑑2 = 6 cm 

Layang-layang mempunyai 

panjang 𝑑1 = 10 cm, 𝑑2 = 16cm  

Ditanya: 

Luas gabungan bangun datar ?  

 

Jawab: 

Luas belah ketupat =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺
1

2
× 8 × 6 = 24𝑐𝑚2  

 

Luas gabungan tiga belah 

ketupat = 3 × 24 = 72𝑐𝑚2 

 

Luas layang-layang =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺
1

2
× 10 × 16 = 80𝑐𝑚2  

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menghitung luas 

gabungan bangun datar yang 

terdiri atas belah ketupat dan 

layang-layang dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu rumus luas 

belah ketupat dan layang-layang 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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Luas gabungan dua layang-

layang = 2 × 80 = 160𝑐𝑚2 

 

Jadi luas gabungan bangun datar 

tiga belah ketupat dan dua layang-

layang = 72 + 160 = 232𝑐𝑚2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

6. Diketahui:  

Luas layang-layang = 375 𝑐𝑚2 

Panjang diagonal layang-layang =

50 𝑐𝑚 

Ditanya: Panjang diagonal yang 

lainnya?  

Jawab: 

Luas layang-layang =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺ 𝑑2 =
2×𝐿

𝑑1
   

⟺ 𝑑2 =
2×375

50
=

750

50
= 15   

Jadi panjang diagonal yang lainnya 

dari layang-layang tersebut adalah 

15 cm  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung diagonal dua pada 

bangun datar layang-layang 

apabila diketahui luas dan 

panjang diagonal satu yang 

mudah diterapkan dalam situasi 

yang hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Jumlah Skor Maksimal 100 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 16 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 5) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Sifat-sifat bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang, dan trapesium) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.1 Memahami konsep 

bangun datar 

(persegi, persegi 

panjang, segitiga, 

jajargenjang, 

trapezium, belah 

ketupat, layang-

layang, segi-n) 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara 

mengingat kembali suatu aturan 

Diberikan beberapa sifat-

sifat bangun datar 

segiempat. Siswa dapat 

menuliskan jenis bangun 

datar segiempat yang 

dimaksud 

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat  

1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar persegi 

panjang. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-3)  

Uraian 

singkat  

2 
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4.1 Mengklasifikasi 

bangun-bangun 

datar 

5.1  

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

menghitung selisih 

panjang dari dua sisi 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction 

(CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

Diberikan sebuah narasi 

tentang bangun datar 

trapesum siku-siku. Siswa 

dapat menghitung 

panjang sisi – sisi yang 

sejajar 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination 

(EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar 

jajargenjang Siswa dapat 

menentukan sisi yang 

mempunyai ukuran sama 

panjang dengan sisi 

tertentu   

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat 

4 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Diberikan sebuah narasi 

tentang keliling persegi. 

Siswa dapat menghitung 

panjang sisi persegi  

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian 5 
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Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality 

(SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret 

Diberikan sebuah narasi 

tentang persegi panjang 

yang akan dibagi menjadi 

tiga bagian. Siswa dapat 

menentukan ukuran 

persegi panjang pada 

setiap bagian 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian 6 
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Lampiran 17 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 5) 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Perhatikan sifat – sifat bangun datar di bawah ini: 

Mempunyai 4 titik sudut  

Mempunyai 4 sudut sama besar  

Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus  

Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan sama lebar 

Bangun datar tersebut adalah …. 

2. Terdapat persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷. Sisi 𝐴𝐵 sejajar dengan sisi 𝐷𝐶. Sisi 𝐴𝐷 sejajar 

dengan sisi 𝐵𝐶. Panjang sisi 𝐴𝐵 adalah 30 cm. Sedangkan panjang sisi 𝐴𝐷 

adalah 15 cm. Maka selisih panjang sisi 𝐶𝐷 dan sisi 𝐵𝐶 adalah …. 

3. Diketahui 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah trapezium siku-siku dengan 𝐴𝐵𝐸𝐷 merupakan suatu 

persegi. Ukuran panjang 𝐷𝐸 = 20 cm. Jika ukuran panjang 𝐶𝐸 = 12 cm, maka 

hitunglah: 

a) Panjang sisi 𝐴𝐵 

b) Panjang sisi 𝐶𝐷 

4. Jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 mempunyai sisi – sisi 𝑃𝑄, 𝑄𝑅, 𝑅𝑆, dan 𝑆𝑃. Sisi 𝑃𝑄 sejajar 

dengan sisi 𝑆𝑅. Sedangkan sisi 𝑃𝑆 sejajar dengan sisi 𝑄𝑅. Pada jajargenjang 

tersebut, Sisi yang panjangnya sama dengan sisi 𝑅𝑆 adalah sisi  

5. Sebuah persegi mempunyai keliling 200 cm. Hitunglah panjang sisi persegi 

tersebut! 

6. Pak Ali mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang 48 m dan lebar 9 m. Tanah tersebuat akan dibagikan kepada ketiga 

anaknya dengan ukuran yang sama. Berapakah ukuran panjang dan lebar tanah 

yang diterima masing-masing anak?  
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Lampiran 18 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 5) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Persegi panjang Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding (EU) 

Siswa mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang 

diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun datar persegi panjang 

5 

2.  Diketahui:  

Sebuah persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Sisi  𝐴𝐵 ∥ Sisi 𝐷𝐶 

Sisi 𝐴𝐷 ∥ Sisi 𝐵𝐶 

Panjang sisi 𝐴𝐵 = 30 𝑐𝑚 

Panjang sisi 𝐴𝐷 = 15 𝑐𝑚 

Ditanya: 

Selisih panjang sisi 𝐶𝐷 dan sisi 

𝐵𝐶? 

Jawab: 

Karena sisi 𝐶𝐷 ∥ sisi 𝐴𝐵 

maka panjang sisi 𝐶𝐷 = panjang 

sisi 𝐴𝐵 = 30 cm 

 

 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menemukan selisih sisi 

panjang dan sisi lebar dari suatu 

persegi panjang dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu aturan 

panjang sisi yang sejajar dalam 

persegi panjang adalah sama 

panjang  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Karena sisi 𝐵𝐶 ∥ sisi 𝐴𝐷 

maka panjang sisi 𝐵𝐶 = panjang 

sisi 𝐴𝐷 = 15 cm.  

 

Jadi Selisih panjang sisi 𝐶𝐷 dan 

sisi 𝐵𝐶 = 30 − 15 = 15 cm. 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3.  Diketahui: 

Trapesium siku-siku 𝐴𝐵𝐶𝐷 

𝐴𝐵𝐸𝐷 merupakan persegi. 

Panjang 𝐷𝐸 = 20 𝑐𝑚 

Panjang 𝐶𝐸 = 12 𝑐𝑚 

Ditanya: 

(a) Panjang sisi 𝐴𝐵 

(b) Panjang sisi 𝐶𝐷 

Jawab: 

(a) Sisi 𝐴𝐵 ∥ sisi 𝐷𝐶 

Karena 𝐴𝐵𝐷𝐸 persegi 

Maka panjang sisi 𝐴𝐵 =

𝐵𝐸 = 𝐸𝐷 = 𝐷𝐴 

Jadi panjang sisi 𝐴𝐵 =

𝐸𝐷 = 20 cm  

 

(b) Panjang sisi 𝐶𝐷 = panjang 

𝐷𝐸 + panjang 𝐶𝐸 = 20 cm 

+ 12 cm = 32 cm 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung sisi-sisi yang 

sejajar pada bangun datar 

trapesium yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4. Diketahui:  

Jajargenjang 𝑃𝑄𝑅𝑆 

Sisi 𝑃𝑄 ∥ Sisi 𝑆𝑅 

Sisi 𝑃𝑆 ∥ Sisi 𝑄𝑅 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of Imagination 

(EI) 

2 
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Ditanya: Sisi yang panjangnya 

sama dengan sisi 𝑅𝑆? 

Jawab:  

Karena sisi 𝑅𝑆 = sisi 𝑄𝑃 

Maka panjang sisi 𝑅𝑆 = panjang 

sisi 𝑄𝑃  

Siswa menyelesaikan soal 

atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman 

berimajinasi tentang sifat-

sifat jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5. Diketahui: 

Keliling persegi = 200 cm 

Ditanya: 

Panjang sisi persegi? 

Jawab: 

Salah satu sifat persegi yaitu 

keempat sisinya sama panjang.  

 

Maka panjang sisi persegi =

200 ÷ 4 = 50 cm 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide 

baru dalam menghitung sisi 

persegi dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu sifat 

persegi 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

6. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk 

persegi panjang.  

Panjang = 48 m 

Lebar = 9 m 

Akan dibagi ketiga anak 

Ditanya: Berapa ukuran panjang 

dan lebar tanah yang didapat 

setiap anak? 

Jawab:  

Ukuran panjang tanah yang 

didapat setiap anak = 48 ÷ 3 =

16 m 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung panjang dan 

lebar pada pada tanah 

berbentuk persegi panjang 

yang didapatkan setiap anak 

dengan cara yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Ukuran lebar tanah yang didapat 

setiap anak = 9 m 

4 

Jumlah Skor Maksimal 50 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 19 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 6) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Sifat-sifat bangun datar segiempat (belah ketupat, layang-layang) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.1 Memahami 

konsep bangun 

datar (persegi, 

persegi panjang, 

segitiga, 

jajargenjang, 

trapezium, belah 

ketupat, layang-

layang, segi-n) 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara 

mengingat kembali suatu aturan 

Diberikan beberapa 

sifat-sifat bangun datar 

segiempat. Siswa dapat 

menuliskan bangun 

datar segiempat yang 

dimaksud  

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat  

1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar belah 

ketupat. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-3)  

Uraian  2 
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4.1 Mengklasifikasi 

bangun-bangun 

datar  

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

menghitung nilai 𝑎 

panjang sisi belah 

ketupat apabila 

diketahui keliling belah 

ketupat.  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction 

(CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar 

layang-layang. Siswa 

dapat menghitung 

selisih panjang dari dua 

sisi.  

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination 

(EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi 

Diberikan narasi 

tentang sifat layang-

layang, siswa dapat 

menentukan diagonal 

terpanjang dari sebuah 

layang-layang  

Memahami 

(C-2) 

Uraian 

singkat 

4 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar belah 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  5 
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Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

ketupat. Siswa dapat 

menghitung panjang 

sisi belah ketupat 

apabila diketahui 

keliling belah ketupat. 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret 

Diberikan narasi 

tentang sifat layang-

layang. Siswa dapat 

menentukan pasangan 

sudut yang mempunyai 

ukuran yang sama besar 

dari sebuah layang-

layang  

Memahami 

(C-2) 

Uraian  6 
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Lampiran 20 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 6) 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Perhatikan sifat – sifat bangun datar di bawah ini: 

Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang 

Mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar  

Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lainnya 

secara tegak lurus  

Mempunyai satu sumbu simetri yang merupakan diagonal terpanjang  

Bangun datar tersebut adalah …. 

2. Apabila sebuah belah ketupat mempunyai panjang sisi 6𝑎 cm. Apabila keliling 

dari belah ketupat tersebut adalah 120 cm. Maka hitunglah nilai dari 𝑎! 

3. Sebuah layang-layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 yang mempunyai diagonal 𝐴𝐶 dan diagonal 

𝐵𝐷. Diagonal 𝐵𝐷 merupakan sumbu simetri lipat dari layang-layang tersebut. 

Panjang sisi 𝐴𝐵 adalah 20 cm sedangkan panjang sisi 𝐶𝐷 adalah 39 cm. Maka 

hitunglah selisih panjang sisi 𝐵𝐶 dan sisi 𝐷𝐴! 

4. Terdapat layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻 yag mempunyai diagonal 𝐸𝐺 dan diagonal 

𝐹𝐻. Diagonal 𝐹𝐻 dan diagonal 𝐸𝐺 saling tegak lurus di titik 𝑂. Diagonal 𝐹𝐻 

membagi dua sama panjang diagonal 𝐸𝐺 sehingga panjang 𝐸𝑂 sama dengan 

panjang 𝑂𝐺. Maka diagonal terpanjang dari layang-layang 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah …  

5. Sebuah belah ketupat mempunyai keliling 300 cm. Berapakah panjang sisi dari 

belah ketupat tersebut? 

6. Layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻 mempunyai diagonal 𝐸𝐺 dan diagonal 𝐹𝐻. Panjang sisi 

𝐸𝐹 sama dengan panjang sisi 𝐹𝐺. Panjang sisi 𝐺𝐻 sama dengan panjang sisi 

𝐻𝐸. Maka sudut yang besarnya sama dengan ukuran ∠𝐹𝐸𝐻 adalah …  
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Lampiran 21 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 6) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan Imajinasi 

Matematis 

Skor 

1.  Layang-layang Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding (EU) 

Siswa mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang diberikan 

dengan cara mengingat kembali suatu 

aturan yang berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun datar layang-layang 

5 

2.  Diketahui:  

Sebuah belah ketupat dengan 

panjang sisi 6𝑎 

Keliling belah ketupat = 120 

Ditanya: Hitung nilai 𝑎! 

Jawab: 

Karena belah ketupat 

mempunyai 4 sisi yang sama 

panjang,  

maka panjang sisi belah 

ketupat =  
120

4
= 30 cm 

⇔ 6𝑎 = 30 

⇔ 𝑎 = 5 

Jadi nilai 𝑎 = 5 cm 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru dalam 

menemukan nilai 𝑎 pada panjang sisi 

belah ketupat dengan tidak mengabaikan 

aturan suatu penyelesaian bahwa belah 

ketupat mempunyai 4 sisi yang sama 

panjang 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

3.  Diketahui: Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

2 
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Layang-layang 

𝐴𝐵𝐶𝐷 mempunyai diagonal 

𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷.  

Diagonal 𝐵𝐷 adalah sumbu 

simetri lipat  

Panjang sisi 𝐴𝐵 = 20 cm  

Panjang sisi 𝐶𝐷 = 39 cm 

Ditanya: Selisih panjang sisi 

𝐵𝐶 dan sisi 𝐴𝐷 

Dijawab: 

Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 

𝐴𝐵 = 20 cm  

 

Panjang sisi 𝐴𝐷 = Panjang sisi 

𝐶𝐷 = 39 cm 

 

Maka selisih panjang sisi 𝐵𝐶 

dan 𝐴𝐷 = 39 − 20 = 19 cm 

Creation and Reproduction (CR) 

Siswa memunculkan strategi atau 

langkah baru dalam menghitung selisih 

sisi-sisi pada bangun datar layang-

layang yang mudah diterapkan dalam 

situasi yang hampir serupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

4. Diketahui:  

Layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻 

mempunyai diagonal 𝐸𝐺 dan 

𝐹𝐻 

Diagonal 𝐹𝐻 ⊥ Diagonal 𝐸𝐺 

Diagonal 𝐹𝐻 membagi dua 

sama panjang diagonal 𝐸𝐺 di 

𝑂 sehingga panjang 𝐸𝑂 = 𝑂𝐺 

Ditanya: Diagonal terpanjang 

dari layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻 ?  

Jawab:  

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of Imagination (EI) 

Siswa menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi tentang menentukan 

diagonal terpanjang dari layang-layang  

5 
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Karena diagonal 𝐹𝐻 membagi 

diagonal 𝐸𝐺 sama panjang, 

Diagonal 𝐹𝐻 merupakan 

sumbu simetri lipat pada 

layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻.  

Pada bangun layang-layang, 

diagonal terpanjang yaitu 

sumbu simetri lipat pada 

layang-layang. 

Maka diagonal 𝐹𝐻 merupakan 

diagonal terpanjang dari 

layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻.  

5. Diketahui:  

Keliling belah ketupat = 300 

Ditanya: Panjang sisi belah 

ketupat?  

Jawab: 

Karena belah ketupat 

mempunyai 4 sisi yang sama 

panjang,  

maka panjang sisi belah 

ketupat =  
300

4
= 75 cm 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru dalam 

menghitung sisi belah ketupat dengan 

tidak mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu sifat belah ketupat 

yang keempat sisinya sama panjang  

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

6. Diketahui: 

Layang-layang 𝐸𝐹𝐺𝐻 

mempunyai diagonal 𝐸𝐺 dan 

𝐹𝐻.  

Panjang sisi 𝐸𝐹 = Panjang sisi 

𝐹𝐺 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction (CR) 

Siswa memunculkan strategi atau 

langkah baru dalam menentukan 

pasangan sudut yang berukuran sama 

besar pada bangun datar layang-layang 

2 
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Panjang sisi 𝐺𝐻 = Panjang sisi 

𝐻𝐸 

Ditanya: Sudut yang besarnya 

sama dengan ∠𝐹𝐸𝐻 

Jawab:  

Sudut yang berhadapan dengan 

∠𝐹𝐸𝐻 = ∠𝐹𝐺𝐻 

Maka sudut yang besarnya 

sama dengan ∠𝐹𝐸𝐻 = ∠𝐹𝐺𝐻 

yang mudah diterapkan dalam situasi 

yang hampir serupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Jumlah Skor Maksimal 50 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 22 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 7) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Luas bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, jajargenjang) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.2 Memahami luas 

gabungan bangun 

datar 

 

 

 

 

 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan 

Diberikan ilustrasi tentang 

ukuran suatu ruangan yng 

berbentukk persegi. Siswa 

dapat menghitung luas dari 

ruangan tersebut 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Diversity (D) 

Menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika 

Diberikan sebuah narasi 

tentang bingkai puzzle dan 

pilihan beberapa bangun 

datar untuk mengisi 

Menganalisis 

(C-4)  

Uraian   2 
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4.2 Menghitung luas 

permukaan bangun 

datar gabungan 

 

 bingkai puzzle. Siswa 

dapat memilih gabungan 

bangun datar dengan 

ukuran yang sesuai dengan 

bingkai kemudian 

menghitung luas gabungan 

bangun datar yang dipilih. 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret  

 

 

Diberikan sebuah ilustrasi 

ruangan berbetuk persegi 

panjang yang akan ditutupi 

dengan keramik berbentuk 

persegi. Siswa dapat 

menghitung banyak 

keramik yang dibutuhkan  

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination 

(EI) 

Diberikan sebuah narasi 

sifat bangun datar 

jajargenjang Siswa dapat 

menghitung luas dari 

jajargenjang tersebut   

Memahami 

(C-2) 

Uraian  4 
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Menyelesaikan soal atau masalah 

matematika berdasarkan pengalaman 

berimajinasi 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Diberikan sebuah narasi 

tentang jajargenjang yang 

dibagi menjadi dua buah 

segitiga. Siswa dapat 

menghitung luas 

jajargenjang tersebut. 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  5 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction (CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru 

yang mudah diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

Diberikan sebuah narasi 

tentang persegi panjang 

yang akan dibagi menjadi 

emopat bagian. Siswa 

dapat menentukan luas 

tanah setiap bagian. 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian  6 
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Lampiran 23 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 7) 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Luas bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Kebun Pas Joko berbentuk persegi. Jika panjang sisi kebun Pak Joko adalah 18 

m. Maka hitunglah luas kebun Pak Joko!  

2. Terdapat sebuah bingkai puzzle berbentuk persegi panjang yang berukuran 

30 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚. Untuk mengisi bingkai puzzle tersebut disediakan beberapa 

bangun datar, yaitu: 

persegi yang berukuran 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚  (sebanyak 3 buah) 

persegi panjang berukuran 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 (sebanyak 2 buah) 

segitiga siku – siku berukuran alas 15 𝑐𝑚 dan tinggi 10 𝑐𝑚 (sebanyak 4 buah) 

Maka tentukan : 

a) Gabungan bangun datar yang dipilih untuk mengisi puzzle tersebut 

b) Hitung luas gabungan bangun datar yang dipilih  

3. Pak Amin berencana mengganti keramik teras depan rumahnya. Teras Pak 

Amin berukuran 4 m × 3 m. Pak Amin kan menggunakan keramik yang 

berukuran 40 cm × 40 cm. Hitunglah jumlah keramik yang dibutuhkan! 

4. Sebuah jajargenjang 𝐽𝐾𝐿𝑀 mempunyai sisi 𝐽𝐾 yang sejajar dengan sisi 

𝐿𝑀. Sisi 𝐽𝑀 sejajar dengan sisi 𝐾𝐿. Panjang sisi 𝐽𝐾 30 cm. Dari titik 𝐽 akan 

ditarik ruas garis yang tegak lurus terhadap sisi 𝐿𝑀 yaitu ruas garis 𝐽𝑁. Panjang 

ruas garis 𝐽𝑁 adalah 12 cm. Hitunglah luas jajargenjang tersebut!  

5. Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 berukuran alas 18 cm dan tinggi 12 cm. Jajargenjang 

𝐴𝐵𝐶𝐷 akan dibagi menjadi 2 segitiga samakaki yaitu segitiga 𝐴𝐵𝐶 dan segitiga 

𝐴𝐶𝐷. Hitunglah luas jajargenjang tersebut menggunakan rumus luas segitiga!  

6. Pak Mirza mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang 160 m dan lebar 40 m. Tanah tersebuat akan dibagikan kepada 
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keempat anaknya dengan ukuran yang sama. Berapakah luas tanah yang 

diterima masing-masing anak?  
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Lampiran 24 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 7) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Diketahui: 

Ruang tamu berbentuk persegi. 

Ukuran panjang sisi = 18 m 

Ditanya: 

Luas ruang tamu? 

Jawab: 

Luas persegi = sisi × sisi 

= 18 𝑚 × 18 𝑚  

= 324𝑚2  

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding 

(EU) 

Siswa mengeksplorasi 

masalah matematika 

pada soal yang diberikan 

dengan cara mengingat 

kembali rumus luas 

persegi  

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2.  Diketahui:  

Bingkai puzzle berukuran 30 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 

Bangun datar yang disediakan untuk 

mengisi bingkai puzzle tersebut: 

Persegi yang berukuran 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚  

(sebanyak 3 buah) 

Persegi panjang berukuran 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 

(sebanyak 2 buah) 

Segitiga siku – siku berukuran alas 15 𝑐𝑚 

dan tinggi 10 𝑐𝑚 (sebanyak 4 buah) 

Ditanya: 

(a) Gabungan bangun datar yang dipilih 

untuk mengisi bingkai puzzle 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Diversity (D) 

Siswa menemukan ide-

ide baru yang kreatif 

dalam penyelesaian 

masalah matematika 

yang berkeaitan dengan 

luas gabungan bangun 

datar  
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(b) Hitung luas gabungan bangun datar 

yang dipilih  

Jawab: 

Alternatif jawaban pertama 

(a) Bangun datar yang dipilih yaitu persegi 

berukuran 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚  (sebanyak 

3 buah) 

(b) Luas gabungan bangun datar: 

Luas persegi= 𝑠𝑖𝑠𝑖 × 𝑠𝑖𝑠𝑖 

 = 10 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 = 100 𝑐𝑚2 

 

Luas gabungan 3 persegi = 3 × 100 

𝑐𝑚2 = 300 𝑐𝑚2 

 

Alternatif jawaban kedua  

(a) Bangun datar yang dipilih yaitu persegi 

panjang berukuran 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 

(sebanyak 2 buah) 

(b) Luas gabungan bangun datar: 

Luas persegi panjang = 𝑝 × 𝑙 

 = 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 = 150 𝑐𝑚2  

Luas gabungan 2 persegi panjang = 2 × 

150 𝑐𝑚2 = 300 𝑐𝑚2 

Alternatif jawaban ketiga 

(a) Bangun datar yang dipilih yaitu persegi 

panjang berukuran 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 

(sebanyak 1 buah) dan segitiga siku – 

siku berukuran alas 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 

(sebanyak 2 buah)  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10  
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(b) Luas gabungan bangun datar: 

Luas persegi panjang = 𝑝 × 𝑙 

 = 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 = 150 𝑐𝑚2  

Luas 2 buah segitiga siku-siku =

2 ×
1

2
× 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 = 150 𝑐𝑚2 

Luas gabungan persegi panjang dan 

segitiga = 150 + 150 = 300 𝑐𝑚2 

Alternatif jawaban pertama 

(a) Bangun datar yang dipilih yaitu segitiga 

siku-siku berukuran 15 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚  

(sebanyak 4 buah) 

(b) Luas gabungan bangun datar: 

Luas segitiga siku-siku =
1

2
× 15 𝑐𝑚 ×

10 𝑐𝑚 = 75 𝑐𝑚2 

Luas gabungan 4 segitiga siku-siku =

4 × 75 = 300 𝑐𝑚2 

3.  Diketahui: 

Lantai berbentuk persegi panjang 

berukuran 4 m × 3 m 

Keramik berbentuk persegi berukuran 40 

cm × 40 cm 

Ditanya: Banyak keramik yang dibutuhkan  

Jawab: 

Luas lantai = 𝑝 × 𝑙 = 4 m × 3 m 

= 12 𝑚2 = 120000 𝑐𝑚2 

 

Luas keramik = sisi × sisi = 40 cm ×

40 cm = 1600 𝑐𝑚2 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Scientific Sense of Reality 

(SSR) 

Siswa mengekspresikan 

abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam 

contoh-contoh konkret  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 
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Banyaknya keramik yang dibutuhkan = 

Luas lantai ÷ Luas keramik =

120000 𝑐𝑚2 ÷ 1600 𝑐𝑚2 = 75 

Jadi banyak keramik yang dibutuhkan 

sebanyak 75 buah  

8 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diketahui:  

Jajargenjang 𝐽𝐾𝐿𝑀 

Sisi 𝐽𝐾 ∥ Sisi 𝐿𝑀 

Sisi 𝐽𝑀 ∥ Sisi 𝐾𝐿 

Panjang sisi 𝐽𝐾 = 30 cm 

Panjang ruas garis 𝐽𝑁 = 12 cm 

Ditanya: Luas jajargenjang 𝐽𝐾𝐿𝑀? 

Jawab:  

Luas jajargenjang 𝐽𝐾𝐿𝑀 = alas ×  tinggi = 

panjang sisi 𝐽𝐾 × panjang ruas garis 𝐽𝑁 =

30 × 12 = 360 𝑐𝑚2 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of 

Imagination (EI) 

Siswa menyelesaikan 

soal atau masalah 

matematika yaitu luas 

jajargenjang 

berdasarkan pengalaman 

berimajinasi tentang 

sifat-sifat jajargenjang 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

5. Diketahui: 

Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 

Alas = 18 cm 

Tinggi = 12 cm 

Jajargenjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dibagi menjadi 2 

segitiga samakaki yaitu ∆𝐴𝐵𝐶 dan ∆𝐴𝐶𝐷 

Ditanya: 

Luas jajargenjang menggunakan rumus 

luas segitiga 

Jawab: 

Luas jajargenjang = 2 × Luas segitiga 

= 2 ×
1

2
× 18 × 12 = 216 𝑐𝑚2 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-

ide baru dalam 

menghitung luas 

jajargenjang dengan 

tidak mengabaikan 

aturan suatu 

penyelesaian yaitu 

rumus luas segitiga 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 



223 
 

 
 

6. Diketahui: 

Sebidang tanah berbentuk persegi panjang.  

Panjang = 160 m 

Lebar = 40 m 

Akan dibagi keempat anak 

Ditanya: Luas tanah yang diterima masing-

masing anak  

Jawab:  

Luas tanah seluruhnya = 𝑝 × 𝑙 = 160 ×

40 = 6400 𝑐𝑚2 

Luas tanah yang diterima setiap anak  

= 6400 𝑐𝑚2  ÷ 4 = 1600 𝑐𝑚2 

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan 

strategi atau langkah 

baru dalam menghitung 

luas tanah masing-

masing anak dengan 

cara yang mudah 

diterapkan dalam situasi 

yang hampir serupa 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

Jumlah Skor Maksimal 100 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 25 

KISI – KISI SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 8) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Materi pokok  : Luas bangun datar segiempat (trapezium, belah ketupat, layang-layang) 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Kompetensi Dasar Indikator Imajinasi Matematis Indikator Soal Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

3.2 Memahami luas 

gabungan bangun 

datar 

 

 

 

 

 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator Emotional Understanding (EU) 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan 

Diberikan ilustrasi tentang 

rancangan bangun datar 

layang-layang, siswa dapat 

menghitung luas layang-

layang apabila diketahui 

panjang kedua diagonalnya  

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  1 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Originality (O) 

Mentransfer ide-ide baru dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian 

Diberikan sebuah narasi 

tentang luas belah ketupat 

dan panjang diagonal dari 

belah ketupat. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-4)  

Uraian  2 
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4.2 Menghitung luas 

permukaan bangun 

datar gabungan 

 

menghitung diagonal yang 

lainnya  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Creation and Reproduction (CR) 

Memunculkan strategi atau langkah baru yang 

mudah diterapkan dalam situasi yang hampir 

serupa 

Diberikan sebuah ilustrasi 

tentang bangun datar 

trapesium. Siswa dapat 

menghitung luas trapezium 

dan menentukan banyaknya 

keramik persegi yang 

dibutuhkan 

Menganalisis 

(C-4) 

Uraian 3 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator The Experience of Imagination (EI) 

Menyelesaikan soal atau masalah matematika 

berdasarkan pengalaman berimajinasi 

Diberikan panjang diagonal 

satu dan dua dari bangun 

datar belah ketupat. Siswa 

dapat menghitung luas belah 

ketupat tersebut  

Menganalisis  

(C-3) 

Uraian  4 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator Diversity (D) 

Menemukan ide-ide baru yang kreatif dalam 

penyelesaian masalah matematika 

Diberikan sebuah narasi 

tentang gabungan bangun 

datar yang membentuk 

suatu motif. Siswa dapat 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian 5 
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menghitung luas gabungan 

bangun datar tersebut  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator Scientific Sense of Reality (SSR) 

Mengekspresikan abstraksi permasalahan 

matematika ke dalam contoh-contoh konkret 

Diberikan narasi luas 

layang-layang dan panjang 

diagonal layang-layang. 

Siswa dapat menentukan 

panjang diagonal lainnya 

Menerapkan 

(C-3) 

Uraian  6 
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Lampiran 26 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS (SESI 8) 

Jenjang / Mata Pelajaran  : SMPLB / Matematika 

Materi Pokok   : Luas bangun datar segiempat 

Alokasi waktu   : 30 menit 

======================================================= 

1. Seorang Kakak hendak membuatkan sebuah layang-layang yang akan 

diberikan untuk adiknya. Layang-layang tersebut memiliki panjang masing-

masing diagonal 30 cm dan 24 cm. Hitunglah luas layang-layang yang akan 

dibuat! 

2. Sebuah figura lukisan dinding yang dipasang di kelas berbentuk belah ketupat 

dengan ukuran luas 300 𝑐𝑚2. Apabila panjang salah satu diagonal dari figura 

tersebut adalah 20 𝑐m. Maka hitunglah panjang diagonal yang lain! 

3. Lantai ruang kepala sekolah SLB-A Wantuwirawan berbentuk trapezium 

dengan ukuran panjang sisi 5 m, sedangkan sisi lain yang lebih panjang 

berukuran 8 m. Jarak antar sisi berukuran 4 m. Jika lantai ruang kepala sekolah 

akan ditutup keramik yang berbentuk persegi berukuran 1 m × 1 m. Hitunglah 

banyaknya keramik yang dibutuhkan! 

4. Diketahui bangun datar persegi panjang 𝐸𝐹𝐺𝐻 berukuran panjang 24 cm dan 

lebar 16 cm. Sisi 𝐸𝐹 sejajar dengan sisi 𝐻𝐺 dan sisi 𝐸𝐻 sejajar dengan sisi 𝐹𝐺. 

Sisi 𝐸𝐹 dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang di titik 𝐵. Sisi 𝐹𝐺 dibagi 

menjadi dua bagian yang sama panjang di titik 𝐶. Sisi 𝐺𝐻 dibagi menjadi dua 

bagian yang sama panjang di titik 𝐷. Sisi 𝐻𝐸 dibagi menjadi dua bagian yang 

sama panjang di titik 𝐴. Apabila titik 𝐴, 𝐵, 𝐶 dan 𝐷 dihubungkan maka akan 

membentuk belah ketupat. Hitunglah luas belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 tersebut! 

5. Terdapat suatu motif yang terbentuk dari gabungan bangun datar, yaitu belah 

ketupat dan layang. Motif tersebut terdiri dari dua belah ketupat dan lima 

layang-layang. Apabila belah ketupat tersebut mempunyai panjang diagonal 

berturut-turut yaitu 8 cm dan 10 cm, sedangkan layang-layang tersebut 
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mempunyai panjang diagonal 16 cm dan 24 cm. Maka hitunglah luas gabungan 

bangun datar yang membentuk motif! 

6. Sebuah layang-layang memiliki luas 500 𝑐𝑚2 dan panjang salah satu 

diagonalnya adalah 25 cm. Berapakah panjang diagonalnya yang lain?  
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Lampiran 27 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

(SESI 8) 

No. Jawaban Indikator Kemampuan 

Imajinasi Matematis 

Skor 

1.  Diketahui: 

Sebuah layang-layang  

Panjang 𝑑1 = 30 cm 

Panjang 𝑑2  = 24 cm 

Ditanya: Luas layang-layang? 

Jawab:  

Luas layang-layang =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

=
1

2
× 30 × 24  

= 360𝑐𝑚2  

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

Emotional Understanding (EU) 

Siswa mengeksplorasi masalah 

matematika pada soal yang 

diberikan dengan cara mengingat 

kembali suatu aturan yang 

berkaitan dengan rumus luas 

layang-layang  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2.  Diketahui:  

Luas belah ketupat = 300 𝑐𝑚2 

Panjang diagonal belah ketupat =

20 𝑐𝑚 

Ditanya: Panjang diagonal yang 

lainnya?  

Jawab: 

Luas belah ketupat =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺ 𝑑2 =
2×𝐿

𝑑1
   

⟺ 𝑑2 =
2×300

20
=

600

20
= 30   

Jadi panjang diagonal yang lainnya 

dari belah ketupat tersebut adalah 

30 𝑐𝑚  

 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menghitung diagonal dua 

pada belah ketupat apabila 

diketahui luas dan panjang 

diagonal satu dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu aturan rumus 

luas belah ketupat 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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3.  Diketahui: 

Lantai ruang kepala sekolah 

berbentuk trapesium dengan 

panjang sisi-sisi yang berhadapan 

yaitu 5 𝑚 dan 8 𝑚. 

Jarak antar sisi (tinggi) = 4 𝑚  

Keramik berbentuk persegi 

berukuran 1𝑚 × 1𝑚 

Ditanya: Berapa banyaknya 

keramik yang dibutuhkan?  

Dijawab: 

Luas lantai = Luas trapezium  

=
(𝑎 + 𝑏)

2
× 𝑡 =

(5 + 8)

2
× 4

= 26 𝑚2 

Luas keramik = 1 × 1 = 1𝑚2 

Banyaknya keramik yang 

dibtuhkan =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘
 

=
26

1
= 26 

Jadi banyaknya keramik yang 

dibutuhkan adalah 26 keramik.  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung banyak keramik 

yang dibutuhkan pada suatu 

ruangan yang berbentuk 

trapezium yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang 

hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 

  

4. Diketahui:  

Belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan 

diagonal 𝐴𝐶 dan diagonal 𝐵𝐷. 

Diagonal 𝐴𝐶 = Panjang sisi 𝐸𝐹 =

12 cm 

Diagonal 𝐵𝐷 = Panjang sisi 𝐹𝐺 =

8 cm 

Scientific Sensitivity (SS) 

Indikator SS: 

The Experience of Imagination 

(EI) 

Siswa menyelesaikan soal atau 

masalah matematika 

berdasarkan pengalaman 

berimajinasi tentang panjang 

2 
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Ditanya: Luas belah ketupat 

𝐴𝐵𝐶𝐷? 

Jawab:  

Luas belah ketupat=
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺
1

2
× 24 × 16 = 192 𝑐𝑚2  

Jadi luas belah ketupat 𝐴𝐵𝐶𝐷 

adalah 192 𝑐𝑚2 

diagonal belah ketupat yang 

sejajar dan sama panjang dengan 

sisi pada persegi panjang  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

5. Diketahui: 

Gabungan bangun datar yang 

terdiri dari dua belah ketupat dan 

lima layang-layang. 

Belah ketupat mempunyai panjang  

𝑑1 = 8 cm, dan 𝑑2 = 10 cm 

Layang-layang mempunyai 

panjang 𝑑1 = 16 cm, 𝑑2 = 24 cm  

Ditanya: 

Luas gabungan bangun datar ? 

Jawab: 

Luas belah ketupat =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺
1

2
× 8 × 10 = 40 𝑐𝑚2  

Luas gabungan dua belah 

ketupat = 2 × 40 = 80 𝑐𝑚2 

Luas layang-layang =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺
1

2
× 16 × 24 = 192 𝑐𝑚2  

Luas gabungan dua layang-

layang = 5 × 192 = 960𝑐𝑚2 

Scientific Creativity (SC) 

Indikator SC: 

Originality (O) 

Siswa mentransfer ide-ide baru 

dalam menghitung luas 

gabungan bangun datar yang 

terdiri atas belah ketupat dan 

layang-layang dengan tidak 

mengabaikan aturan suatu 

penyelesaian yaitu rumus luas 

belah ketupat dan layang-layang 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

5 
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Jadi luas gabungan bangun datar 

tiga belah ketupat dan dua layang-

layang = 40 + 960 = 1000 𝑐𝑚2 

3 

6. Diketahui:  

Luas layang-layang = 500 𝑐𝑚2 

Panjang diagonal layang-layang =

25 𝑐𝑚 

Ditanya: Panjang diagonal yang 

lainnya?  

Jawab: 

Luas layang-layang =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

⟺ 𝑑2 =
2×𝐿

𝑑1
   

⟺ 𝑑2 =
2×500

25
=

1000

25
= 40   

Jadi panjang diagonal yang lainnya 

dari layang-layang tersebut adalah 

40 cm  

Scientific Productivity (SP) 

Indikator SP: 

Creation and Reproduction 

(CR) 

Siswa memunculkan strategi 

atau langkah baru dalam 

menghitung diagonal dua pada 

bangun datar layang-layang 

apabila diketahui luas dan 

panjang diagonal satu yang 

mudah diterapkan dalam situasi 

yang hampir serupa 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Jumlah Skor Maksimal 100 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝒍𝟎 
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Lampiran 28 

LEMBAR VALIDASI 

SOAL TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS  

Mata Pelajaran  : Matematika  

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Kelas / Semester  : IX-A / 2 

Materi Pokok   : Bangun datar segiempat  

 

A. Tujuan 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan instrument 

soal tes yang digunakan dalam mengetahui kemampuan imajinasi matematis 

siswa.  

B. Petunjuk  

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, Mohon Bapak/Ibu memberikan skor 

dengan ketentuan: 

4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (cukup sesuai), dan 1 (tidak sesuai) pada kolom 

yang telah disediakan dengan memberikan tanda centang (V). 

2. Apabila terdapat revisi, mohon Bapak/Ibu memberikan saran perbaikan pada 

bagian komentar dan saran yang telah disediakan atau menuliskan langsung 

pada naskah soal.  

C. Penilaian  

No. Uraian Skor 

1 2 3 4 

A. Materi     

1.  Soal sesuai dengan indicator     V 

2.  Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 

sesuai  

   V 
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3.  Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi  

   V 

4.  Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 

jenis sekolah atau tingkat kelas  

   V 

B.  Konstruksi       

1.  Menggunakan kata tanya atau perintah yang jelas      V 

2.  Ada petunjuk yang jelas tentang cara pengerjaan 

soal  

   V 

3.  Ada pedoman penskorannya    V 

4. Gambar, simbol, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca  

   V 

C.  Bahasa      

1.  Rumusan kalimat soal komunikatif     V 

2.  Butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku  

   V 

3.  Tidak menggunakan kata/istilah yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian  

   V 

SKOR TOTAL 44 

 

Skala Penskoran: 

𝒙 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌
=

𝟒𝟒

𝟏𝟏
= 𝟒 

Keterangan skala penskoran: 

Baik  3,25 < 𝑥 ≤ 4 (dapat langsung digunakan tanpa revisi) V 

Cukup Baik  2,5 < 𝑥 ≤ 3,25 (dapat langsung digunakan dengan sedikit 

revisi) 
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Kurang Baik  1,75 < 𝑥 ≤ 2,5 (dapat langsung digunakan dengan banyak 

revisi) 

 

Tidak Baik  0 < 𝑥 ≤ 1,75 (belum dapat digunakan)  

 

Komentar dan Saran: 

……………………………………………………………………………….…………

………..……………………………………………………………...…………………

………......…………..……………………………………….…………………………

………………..……………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

     

Semarang, 5 Februari 2020 

Validator,  

           

         

        

       Drs. Sugiman, M.Si. 

NIP. 196401111989011001 
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Lampiran 29 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Kelas / Semester : IX-A / 2 

 

No. Nama Nilai  

Sesi 

1 

Sesi 

2 

Sesi 

3 

Sesi 

4 

Sesi 

5 

Sesi 

6 

Sesi 

7 

Sesi 

8  

1. Ananda Salwa Khoirunnisa 25 25 26 26 84 88 90 96 
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Lampiran 30 

PEDOMAN PENGUKURAN PEMENUHAN KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

Pedoman pengukuran pemenuhan kemampuan imajinasi matematis ini digunakan untuk mengukur kemampuan imajinasi 

matematis siswa setelah menggunakan media Audio Geobraille dalam menyelesaikan soal tes imajinasi matematis.  

Kategori Uraian Kegiatan Indikator Imajinasi Matematis 

Baik  Mampu menyelesaikan lebih dari 75% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific Sensitivity 

setelah menggunakan media Audio Geobraille  

Scientific Sensitivity Soal nomor 1 dan 4 pada 

semua sesi terjawab 

Cukup  Mampu menyelesaikan lebih dari 50% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific Sensitivity 

setelah menggunakan media Audio Geobraille    

Soal nomor 1 atau 4 pada 

semua sesi terjawab 

Kurang  Mampu menyelesaikan kurang dari 50% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific Sensitivity 

setelah menggunakan media Audio Geobraille    

Soal nomor 1 dan 4 pada 

semua sesi tidak terjawab 

Baik  Mampu menyelesaikan lebih dari 75% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific Creativity 

setelah menggunakan media Audio Geobraille    

Scientific Creativity Soal nomor 2 dan 5 pada 

semua sesi terjawab 
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Cukup  Mampu menyelesaikan lebih dari 50% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific Creativity 

setelah menggunakan media Audio Geobraille    

Soal nomor 2 atau 5 pada 

semua sesi terjawab 

Kurang  Mampu menyelesaikan kurang dari 50% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific Creativity 

setelah menggunakan media Audio Geobraille    

Soal nomor 2 dan 5 pada 

semua sesi tidak terjawab 

Baik  Mampu menyelesaikan lebih dari 75% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific 

Productivity setelah menggunakan media Audio 

Geobraille    

Scientific Productivity Soal nomor 3 dan 6 pada 

semua sesi terjawab 

Cukup  Mampu menyelesaikan lebih dari 50% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific 

Productivity setelah menggunakan media Audio 

Geobraille    

Soal nomor 3 atau 6 pada 

semua sesi terjawab 

Kurang  Mampu menyelesaikan kurang dari 50% soal 

imajinasi matematis indicator Scientific 

Productivity setelah menggunakan media Audio 

Geobraille    

Soal nomor 3 dan 6 pada 

semua sesi tidak terjawab 
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Lampiran 31 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEGIATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sesuai dengan rumusan 

masalah dalam penelitian. Pedoman wawancara ini diperlukan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan wawancara. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tak terstruktur 

karena untuk memperoleh data secara garis besar sesuai dengan rumusan masalah. 

Sebelum pelaksanaan wawancara, terlebih dahulu menyiapkan komponen pendukung, 

meliputi: daftar pertanyaan, lembar jawab, dan kamera. 

Petunjuk wawancara: 

1. Wawancara dilakukan sebelum dan setelah penelitian. 

2. Pertanyaan yang diberikan bersifat fleksibel, namun masih dalam pokok 

permasalahan yang sama.  

Daftar pertanyaan wawancara: 

1. Berapa jumlah siswa tunanetra pada jenjang SMPLB di SLB-A 

Wantuwirawan?  

2. Kurikulum apa yang digunakan di SLB-A Wantuwirawan?  

3. Bagaimana sistem pembelajaran matematika di SLB-A Wantuwirawan?  

4. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

5. Apakah di SLB-A Wantuwirawan sudah pernah menerapkan strategi 

pembelajaran joyfull learning?  

6. Apakah sumber belajar yang digunakan sudah mendukung proses 

pembelajaran?  

7. Apakah di SLB-A Wantuwirawan sudah pernah menggunakan media 

pembelajaran matematika yang dilengkapi dengan audio dan huruf braille?  

8. Apa saja kendala yang dikeluhkan oleh guru ketika mengajar matematika siswa 

tunanetra? 
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9. Apa saja kendala yang dikeluhkan oleh siswa tunanetra dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika?  

10. Materi matematika apa saja yang dirasa sulit dipelajari oleh siswa tunanetra di 

SLB-A Wantuwirawan?  

11. Bagaimana kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra di SLB-A 

Wantuwirawan?  
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Lampiran 32 

PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

SISWA TUNANETRA 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan 

Kelas / Semester  : IX-A / 2 

Materi Pokok   : Bangun datar segiempat  

No. Aspek yang diamati Pertanyaan 

1.  Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang disediakan dengan mengingat 

kembali suau aturan  

Apa yang kamu ketahui dari 

permasalahan tersebut?  

2.  Kelengkapan jawaban berdasarkan 

kemampuan imajinasi  

Mengapa kamu mengerjakan 

dengan cara seperti itu?  

3.  Memunculkan ide-ide baru yang efektif  Bagaimana cara yang kamu 

lakukan untuk mendapatkan 

jawaban tersebut? 

4.  Mentransfer ide-ide baru yang tidak 

mengabaikan aturan suatu penyelesaian  

Berdasarkan apa kamu 

mengerjakan dengan langkah 

seperti itu?  

5.  Memunculkan langkah baru yang mudah 

diterapkan dalam situasi yang hampir 

serupa  

Apakah cara yang kamu 

gunakan tersebut lebih efektif? 

Mengapa?  

6.  Mengekspresikan abstraksi soal 

matematika ke dalam contoh-contoh 

konkret atau sebaliknya  

Bagaimana kamu 

menyelesaikan soal seperti itu?  
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Lampiran 33 

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

Mata Pembelajaran  : Matematika 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan  

Kelas / Semester  : IX-A / 2 

Materi Pokok   : Sifat-sifat bangun datar segiempat dan Luas gabungan 

  bangun datar segiempat  

Petunjuk: 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, Mohon Bapak/Ibu memberikan skor dengan 

ketentuan: 

4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (cukup sesuai), dan 1 (tidak sesuai) pada kolom 

yang telah disediakan dengan memberikan tanda centang (V). 

2. Apabila terdapat revisi, mohon Bapak/Ibu memberikan saran perbaikan pada 

bagian komentar dan saran yang telah disediakan atau menuliskan langsung pada 

naskah pedoman wawancara.  

No. Uraian 

Skor 

1 2 3 4 

A. Kesesuaian Isi     

1.  Kesesuaian pedoman wawancara dengan 

indikator pada kisi-kisi 

   V 

B.  Konstruksi       

1.  Kejelasan petunjuk cara melaksanakan 

wawancara 

   V 

2.  Kejelasan butir pertanyaan pada pedoman 

wawancara  

   V 

C.  Bahasa      

1.  Kalimat pada butir pertanyaan yang digunakan 

untuk wawancara bersifat komunikatif 

   V 
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2.  Butir pertanyaan pada pedoman wawancara 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

   V 

SKOR TOTAL 20 

 

Skala Penskoran: 

𝒙 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒌
=

𝟐𝟎

𝟓
= 𝟒 

 

Keterangan skala penskoran: 

Baik  3,25 < 𝑥 ≤ 4 (dapat langsung digunakan tanpa revisi) V 

Cukup Baik  2,5 < 𝑥 ≤ 3,25 (dapat langsung digunakan dengan sedikit 

revisi) 

 

Kurang Baik  1,75 < 𝑥 ≤ 2,5 (dapat langsung digunakan dengan banyak 

revisi) 

 

Tidak Baik  0 < 𝑥 ≤ 1,75 (belum dapat digunakan)  

 

Komentar dan Saran: 

……………………………………………………………………………….…………

………..……………………………………………………………...………………… 

Semarang, 5 Februari 2020 

Validator,  

 

        

 

Drs. Sugiman, M.Si. 

NIP. 196401111989011001 
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Lampiran 34 

SKRIP WAWANCARA GURU 

 

P : “Selamat pagi, Pak Joko. Perkenalkan saya Yusriza Firdausi Romdhiana  

mahasiswi Pendidikan Matematika Unnes. Saya sedang melaksanakan 

kegiatan observasi terkait dengan penelitian skripsi saya di SLB-A 

Wantuwirawan Salatiga tentang kemampuan imajinasi matematis siswa 

tunanetra, Pak” 

G : “Selamat pagi, Mbak. Bagaimana ya, Mbak? Ada yang bisa saya bantu?” 

P : “Begini, Pak. Saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Pak Joko  

terkait dengan pembelajaran matematika siswa tunanetra” 

G : “Nggih. Bagaimana, Mbak? Semoga saya bisa membantu” 

P : “Untuk kelas IX SLB-A Wantuwirawan Salatiga jumlahnya ada berapa siswa  

nggih, Pak?” 

G : “Di SLB-A Wantuwirawan untuk kelas IX hanya ada satu siswa, mbak. 

Namanya Ananda Salwa Khairunnisa” 

P : “SLB-A Wantuwirawan menggunakan kurikulum apa nggih, Pak?” 

G : “Kami menggunakan kurikulum 2013 untuk Pendidikan Khusus, mbak” 

P : “Bagaimanakah sistem pembelajaran matematika di SLB-A Wantuwirawan 

nggih, Pak?” 

G : “Karena menggunakan kurikulum 2013 pendidikan khusus, sistem 

pembelajaran kami juga menurut kurikulum 2013. Namun terkadang juga 

disesuaikan dengan kondisi ketunaan siswa itu sendiri, mbak” 

P : “Metode pembelajaran apa saja yang sudah pernah digunakan dalam 

pembelajaran matematika nggih, Pak?” 

G : “Kalau untuk metode saya tidak menggunakan metode yang susah-susah 

karena kita ketahui sendiri bahwa siswa tunanetra punya keterbatasan visual. 

Selama ini hanya sebatas metode ceramah saja, mbak. Untuk matematika saya 

ajari mulai dari materi yang mudah dulu sampai materi yang tingkat 
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kesulitannya lumayan tinggi. Namun karena keterbatasan penglihatan, saya 

menuliskan materinya dalam huruf braille dulu kemudian baru saya jelaskan” 

P : “Berarti belum pernah menggunakan Joyfull Learning, nggih Pak?” 

G : “Belum, mbak” 

P : “Apakah sumber belajar yang digunakan sudah mendukung proses 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika, Pak?” 

G : “Untuk sumber belajarnya sama dengan siswa normal pada umumnya, mbak. 

Saya menggunakan buku siswa yang materinya disesuaikan dengan 

kurikulum pendidikan khusus yang akan dipelajari. Terkadang perlu 

diturunkan sedikit dari tingkat kesulitannya” 

P : “Apakah Bapak selama mengajar matematika pernah menggunakan sumber 

belajar yang memang dirancang khusus untuk siswa tunanetra, Pak?” 

G : “Belum, mbak. Belum ada sumber belajar matematika yang dirancang 

khusus untuk siswa tunanetra. Mungkin sebatas alat bantu seperti alat peraga 

pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan” 

P : Berarti untuk media pembelajaran atau alat peraga bangun datar segiempat 

belum pernah digunakan, nggih Pak?” 

G : “Belum, Mbak”  

P : “Apa saja kendala yang dikeluhkan oleh guru ketika mengajar matematika 

siswa tunanetra, Pak?” 

G : “Sebenarnya siswa tunanetra itu pintar mbak. Mempunyai kemampuan sama 

dengan siswa normal di sekolah regular. Namun yang saya maksud disini 

siswa tunanetra yang murni ya mbak bukan tunanetra dengan ketunaan ganda, 

misalnya tunanetra yang sekaligus tunagrahita, Untuk keluhan mengajar 

mungkin dari segi terbatasnya alat bantu dalam mengajar. Belum ada sumber 

belajar matematika atau media belajar matematika yang sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan siswa tunanetra, Mbak. Memang di sini kami sudah 

mempunyai alat peraga matematika namun hanya pada materi tertentu. Jadi 

kami masih kesulitan untuk menjelaskan matematika pada materi lain yang 

belum ada alat bantu atau alat peraganya.” 
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P : “Apa saja kendala yang dikeluhkan oleh siswa tunanetra dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika?” 

G : “Siswa tunanetra itu memiliki kekurangan pada indera penglihatan yang 

menyebabkan mobilitasnya terganggu, jadi siswa hanya duduk dan cenderung 

pasif. Kalau saya tidak mulai bertanya tentang pelajaran kadang siswa itu malu 

untuk bertanya. Jadi gurunya yang harus aktif bertanya padahal kita ketahui 

siswa tunanetra juga sebenarnya pintar. Tapi karena pasif dalam pembelajaran 

tersebut, siswa sering mengeluh bosan apalagi pada pelajaran yang 

menurutnya sulit seperti matematika, Mbak. 

P : “Materi matematika apa saja yang dirasa sulit dipelajari oleh siswa tunanetra, 

Pak?” 

G : “Salwa itu sering mengeluh pada materi yang butuh kemampuan untuk 

membayangkan. Mbak. Materi geometri seperti bangun datar dan bangun 

ruang. Tapi ketika Ia sudah paham, Ia juga dapat mengikuti pelajaran dengan 

baik.”  

P : “Menurut Bapak, bagaimana kontribusi penggunaan alat peraga bagi siswa 

tunanetra?” 

G : “Sangat membantu, Mbak. Dulu ketika saya jelaskan operasi hitung 

menggunakan alat peraga semacam sempoa, Salwa merasa senang dan mudah 

dalam memahami materi” 

P : “Kalau media pembelajaran yang berupa audio dan dilengkapi dengan 

braille sudah pernah digunakan atau belum nggih, Pak?” 

G : “Belum pernah, Mbak” 

P : “Menurut Pak Joko, Bagaimana kemampuan imajinasi matematis siswa 

tunanetra di SLB-A Wantuwirawan, Pak? Apakah siswa tunanetra ketika 

diberikan soal mampu mengerjakan soal tersebut dan berimajinasi sehingga 

menemukan ide-ide atau langkah baru yang ditemukan sendiri dalam proses 

pengerjakan soal?”  

G : “Untuk kemampuan imajinasi matematis siswa tunanetra tentunya lebih 

rendah dari siswa normal umumnya, Mbak. Dalam proses pengerjaan soal 
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masih perlu bimbingan Kemandiriannya masih kurang. Namun siswa 

tunanetra mempunyai imajinasi dalam membayangkan lebih tinggi dari siswa 

normal pada umunya.” 

P : “Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan jawabannya nggih, Pak” 

G : “Sama-sama, Mbak”  
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Lampiran 35 

SKRIP WAWANCARA KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

 

Tes Sesi 1 Imajinasi Matematis  

P : “Halo Salwa, Bagaimana kabarnya?” 

S1 : “Alhamdulillah sehat, Bu” 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya Persegi” 

P : “Berdasarkan apa Salwa dapat menjawab kalau bangun datar yang dimaksud 

dalam soal adalah persegi?” 

S1 : “Karena punya empat sisi yang sama panjang dan semua sudutnya sama besar" 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?”. 

S1 : “Mencari selisih sisinya, Bu” 

P : “Darimana Salwa mengetahui panjang sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝐿? Dalam soal kan 

tidak diketahui panjang sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝐿?” 

S1 : “Iya, Bu. Di soal tidak diketahui” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab 25 − 10 = 15?” 

S1 : “Nggak tau, Bu. Dikurangkan saja angka yang ada di soal” 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Nomor tiga bingung, Bu.” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab 10 + 8 = 18?” 

S1 : “Nggak tau, Bu. Dijumlahkan saja angka yang ada di soal” 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor empat, lima, dan enam? 

S1 : “Susah, Bu. Nggak paham” 

 

Tes Sesi 2 Imajinasi Matematis 

P : “Salwa, nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya belah ketupat” 

P : “Mengapa Salwa menjawab belah ketupat?” 

S1 : “Karena sifatnya mirip dengan belah ketupat, Bu” 
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P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?”. 

S1 : “Mencari nilai 𝑎, Bu” 

P : “Mengapa Salwa hanya menuliskan yang diketahui dalam soal dan tidak 

menuliskan hasil perhitungannya?” 

S1 : “Susah menghitungnya, Bu. Masih bingung” 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Disuruh mencari selisihnya, Bu.” 

P : “Hasil perhitungannya berapa?” 

S1 : “Hasilnya 7cm, Bu” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab 17 − 10 = 7?” 

S1 : “Karena panjang sisinya 17 dan 10 maka selisihnya tinggal dikurangi, Bu” 

P : “Coba jelaskan panjang sisi 𝐸𝐹 yaitu 10 cm itu sama dengan panjang sisi apa, 

Salwa?” 

S1 : “Masih bingung, Bu. Belum bisa membayangkan” 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor empat?” 

S1 : “Nggak paham soalnya, Bu.” 

P : “Nomor lima bagaimana? Apa yang diketahui dalam soal tersebut?” 

S1 : “Mencari panjang sisinya, Bu” 

P : “Mengapa Salwa hanya menuliskan kelilingnya dan tidak menuliskan hasil 

perhitungannya?” 

S1 : “Nggak tau caranya, Bu” 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor enam?” 

S1 : “Nggak paham soalnya, Bu. Susah membayangkan sudut” 

 

Tes Sesi 3 Imajinasi Matematis  

P : “Halo Salwa, Bagaimana kabarnya hari ini?” 

S1 : “Alhamdulillah sehat, Bu” 

P : “Bagaimana perasaannya setelah mengerjakan tes sesi 3 tadi?” 

S1 : “Pusing. Ada yang kosong, Bu” 
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P : “Oke. Kita mulai ya wawancaranya. Nomor satu bagaimana? Apakah Salwa 

dapat mengerjakan atau tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu.”  

P : “Apa yang Salwa ketahui dari soal nomor satu?” 

S1 : “Soal mencari luas. Jawabannya 64.” 

P : “Bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban 64?” 

S1 : “Pakai rumus luas persegi, Bu. Rumusnya sisi × sisi. Jadi 8 × 8 = 64” 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?”. 

S1 : “Bingung, Bu. Saya nggak bisa jawab nomor dua” 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Mencari banyak keramik, Bu” 

P : “Bagaimana caranya Salwa?” 

S1 : “Saya hanya menghitung luasnya saja bu. Setelah itu nggak tau caranya” 

P : “Luasnya berapa?” 

S1 : “Luas lantai hasilnya 32, terus luas keramik hasilnya 400, Bu” 

P : “Kenapa Salwa tidak menuliskan satuan luas?” 

S1 : “Lupa, Bu” 

P : “Mengapa Salwa tidak mengerjakan nomor empat, lima, dan enam? 

S1 : “Susah, Bu. Nggak tau rumusnya” 

 

Tes Sesi 4 Imajinasi Matematis 

P : “Salwa, Bagaimana kabarnya hari ini?” 

S1 : “Alhamdulillah baik, Bu” 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan atau tidak?  

S1 : “Bisa” 

P : “Jawabannya berapa, Salwa?” 

S1 : “Jawabannya 350𝑐𝑚2, Bu” 

P : “Cara mengerjakannya bagaimana?” 

S1 : “Dikalikan saja angka yang ada di soal, Bu” 
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P : “Kalau nomor dua bisa mengerjakan tidak? Apa yang diketahui dari soal 

nomor dua?” 

S1 : “Bingung, Bu. Nggak tau caranya. 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Nomor tiga disuruh menghitung banyaknya keramik, Bu” 

P : “Jawabannya berapa?” 

S1 : “Saya hanya menghitung luas keramiknya saja, Bu. Luasnya 1𝑚2” 

P : “Kenapa tidak dihitung hasil jumlah keramik yang dibutuhkan?” 

S1 : “Nggak tau caranya, Bu.” 

P : “Oke baiklah. Kalau soal nomor empat bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Nggak tau rumusnya, Bu.” 

P : “Kalau soal nomor lima bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa” 

P : “Caranya bagaimana dan hasilnya berapa?” 

S1 : “Tinggal dijumlahkan saja bu luas pertama dan luas kedua” 

P : “Untuk mencari luas belah ketupat rumusnya bagaimana?” 

S1 : “Masih bingung, Bu. Hanya dikalikan saja angka-angkanya” 

P : “Nomor enam kenapa belum dihitung diagonal satunya?” 

S1 : “Nggak tau rumusnya, Bu.” 

 

Tes Sesi 5 Imajinasi Matematis  

P : “Halo Salwa, Bagaimana kabarnya hari ini?” 

S1 : “Alhamdulillah sehat, Bu” 

P : “Bagaimana perasaanya setelah belajar menggunakan media Audio Geobraille 

tadi?”  

S1 : “Senang Bu ada penjelasan suaranya. Jadi lebih mudah membayangkan 

bentuk bangun datarnya” 

P : “Ada kendala tidak selama belajar menggunakan media Audio Geobraille 

tadi?” 
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S1 : “Terkadang suaranya terlalu cepat, Bu. Jadi perlu diulangi lagi di bagian 

tertentu” 

P : “Kalau untuk huruf braillenya bagaimana, Salwa? Ada yang perlu diperbaiki 

tidak?” 

S1 : “Ditambahkan simbol sudut lebih bagus, Bu” 

P : “Oke terima kasih sarannya. Sekarang kita lanjut wawancara untuk soal sesi 

5 yang tadi sudah dikerjakan ya.” 

S1 : “Ya, Bu” 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya persegi panjang” 

P : “Bagaimana Salwa dapat menjawab kalau bangun datar yang dimaksud dalam 

soal adalah persegi panjang?” 

S1 : “Karena persegi panjang punya sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang 

sisi yang sama lebar” 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?”. 

S1 : “Diketahui bangun persegi panjang. Kita harus mencari selisih sisi panjang 

dan sisi lebarnya, Bu” 

P : “Darimana Salwa mengetahui panjang sisi 𝐶𝐷 dan sisi 𝐵𝐶? Dalam soal kan 

tidak diketahui panjang sisi 𝐶𝐷 dan sisi 𝐵𝐶?” 

S1 : “Karena 𝐶𝐷 sejajar dengan 𝐴𝐵 jadi mempunyai panjang sisi yang sama 

dengan 𝐴𝐵 yaitu 30 cm, Bu.  

P : “Kalau sisi 𝐵𝐶 bagaimana?” 

S1 : “Kalau 𝐵𝐶 sejajar dengan 𝐴𝐷 jadi mempunyai panjang sisi yang sama dengan 

𝐴𝐷 yaitu 15 cm, Bu.” 

P : “Kalau untuk mencari selisihnya bagaimana Salwa?” 

S1 : “Tinggal dikurangi Bu, 30 − 15 = 15 cm” 

P : “Oke, tepat sekali. Lalu untuk soal yang nomor tiga bagaimana?” 

S1 : “Nomor tiga sepertinya kurang yakin menjawabnya, Bu.” 

P : “Lho kenapa kurang yakin menjawab? Ada kendala di soal nomor tiga?” 
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S1 : “Saya jawabnya kira-kira saja bu. Karena di soal diketahui 𝐴𝐵𝐷𝐸 persegi, jadi 

semua panjang sisinya sama. 𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 = 𝐷𝐸 = 𝐷𝐴 = 20 cm. Benar tidak, 

Bu?” 

P : “Iya benar. Lalu panjang sisi 𝐶𝐷 bagaimana?” 

S1 : “Dijumlahkan saja bu. 20 + 12 = 32 cm” 

P : “Caranya bagaimana?” 

S1 : “Jadi 𝐴𝐵𝐷𝐸 kan persegi, Bu. Jadi 𝐷𝐸 tadi sudah dihitung 20 cm. Karena yang 

ditanyakan panjang sisi 𝐶𝐷 maka 𝐶𝐷 = 𝐷𝐸 + 𝐶𝐸 = 20 + 12 = 32 cm” 

P : “Nomor empat bagaimana?” 

S1 : “Nomor empat saya juga kira-kira membayangkan saja, Bu. Masih bingung 

jajargenjang karena tadi audio nya ada yang kurang jelas.  

P : “Kalau untuk nomor lima, bagaimana caranya Salwa?” 

S1 : “Persegi itu kan keempat sisinya sama panjang. Di soal diketahui kelilingnya 

200 cm. Jadi hanya saya bagi 4 bu. 200 ÷ 4 = 50 cm gitu, Bu” 

P : “Nomor enam bisa?” 

S1 : “Bisa, Bu. Kalau dibagi jadi 3, panjangnya tinggal dibagi 3. Jadinya panjang 

tanah 48 ÷ 3 = 16 cm dan lebarnya tetap 9 cm, Bu” 

P : “Mengapa lebarnya kok tidak dibagi 3 juga, Salwa?” 

S1 : “Tidak, Bu. Kalau lebarnya dibagi 3 nanti bagiannya jadi untuk 9 anak, Bu.” 

 

Tes Sesi 6 Imajinasi Matematis 

P : “Salwa, nomor satu bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Jawabannya layang-layang” 

P : “Bagaimana salwa bisa menjawab kalau bangun yang dimaksud adalah 

   bangun layang-layang?” 

S1 : “Ini bu. Di soal ada sifat salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang  

  diagonal lainnya secara tegak lurus. Itu kan salah satu sifat layang-layang, Bu” 

P : “Kalau nomor dua bagaimana?  

S1 : “Agak bingung sih, Bu. Tapi sudah ketemu jawabannya” 

P : “Bagaimana cara mengerjakannya, Salwa?” 
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S1 : “Jadi mencari dulu panjang sisinya. 120 dibagi 4 hasilnya 30. Berarti panjang 

sisi dari belah ketupat adalah 30 cm.” 

P : “Lalu mencari nilai 𝑎 nya bagaimana?” 

S1 : “Panjang sisi kan di soal 6𝑎. Jadi disamakan sama bu 6𝑎 = 30. Nilai 𝑎 nya 

berarti 30 dibagi 6 hasilnya 5. Benar apa nggak ya, Bu?” 

P : “Iya, sudah benar. Lanjut untuk nomor 3 bagaimana? Bisa mengerjakan 

tidak?” 

S1 : “Bisa bu. Tinggal dikurangi saja sisi-sisi yang diketahui di soal” 

P : “Kalau nomor 4 bagaimana?” 

S1 : “Diagonalnya itu diagonal 𝐹𝐻 bu karena diagonal 𝐹𝐻 membagi diagonal 𝐸𝐺 

menjadi dua bagian yang sama panjang, Bu” 

P : “Nomor lima bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu” 

P : “Cara menghitungnya bagaimana?” 

S1 : “Kelilingnya tinggal dibagi 4. 300 dibagi 4 hasilnya 75. Panjang sisi belah 

ketupat 75 cm. begitu, Bu” 

P : “Kalau untuk soal terakhir nomor enam bagaimana?” 

S1 : “Awalnya ragu-ragu, Bu. Tapi sudah bisa. Sudut 𝐹𝐺𝐻 berhadapan dengan 

sudut 𝐹𝐸𝐻. Jadi mempunyai besar sudut yang sama” 

 

Tes Sesi 7 Imajinasi Matematis  

P : “Halo Salwa, Bagaimana kabarnya hari ini?” 

S1 : “Alhamdulillah sehat, Bu” 

P : “Bagaimana rasanya setelah mengerjakan tes sesi 7 tadi, bisa mengerjakan 

tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Tapi banyak hitungannya. Rumusnya juga hampir mirip, Bu. 

P : “Nomor satu bagaimana? Apa yang diketahui dari soal tersebut?” 

S1 : “Nomor satu soal mencari luas persegi, Bu” 

P : “Bagaimana caranya?” 
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S1 : “Dihitung menggunakan rumus luas persegi, Bu. Sisi dikalikan dengan sisi. 

Hasilnya 324 𝑚2” 

P : “Kalau nomor dua bagaimana? Apa yang Salwa ketahui dari soal tersebut?”. 

S1 : “Disuruh memilih bangun yang pas untuk mengisi puzzle” 

P : “Bangun datar apa yang dipilih?” 

S1 : “Saya milih persegi sebanyak 3 buah, Bu” 

P : “Mengapa memilih persegi?” 

S1 : “Karena kalau dihitung luasnya pas dengan luas bingkai puzzlenya” 

P : “Luas bingkai puzzle nya berapa?” 

S1 : “30 × 10 = 300 𝑐𝑚2, Bu” 

P : “Kalau hasil perhitungan luas persegi yang dipilih berapa?” 

S1 : “Luas persegi 10 × 10 = 100 𝑐𝑚2. Karena ada tiga persegi maka luas 

gabungannya jadi 3 × 100 = 300𝑐𝑚2” 

P : “Apakah cara yang digunakan tersebut efektif?” 

S1 : “Menurut saya efektif, Bu, Langsung ketemu hasilnya dan sesuai dengan luas 

bingkai puzzle” 

P : “Misalnya memilih bangun datar yang lain bisa tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu” 

P : “Bagaimana caranya?” 

S1 : “Persegi panjang bisa bu. Luasnya 15 × 10 = 150 𝑐𝑚2. Karena ada dua 

persegi panjang jadinya 2 × 150 = 300𝑐𝑚2” 

P : “Kenapa Salwa tidak menuliskannya?” 

S1 : “Nanti lupa lagi, Bu yang persegi.” 

P : “Kalau nomor tiga bagaimana?” 

S1 : “Menghitung keramik yang dibutuhkan, Bu” 

P : “Nomor tiga bisa menjawab tidak?” 

S1 : “Bisa, bu, tapi agak kurang yakin” 

P : “Caranya bagaimana?” 

S1 : “Menghitung luas lantainya dulu, setelah itu menghitung luas keramiknya. 

Lalu luas lantai dibagi dengan luas keramik” 
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P : “Kalau nomor empat soal menghitung luas jajargenjang bisa tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Tinggal pakai rumus jajargenjang alas dikalikan dengan tinggi. 

Hasilnya 360 𝑐𝑚2” 

P : “Bagus” 

S1 : “Kalau nomor lima yang menghitung luas jajargenjang menggunakan rumus 

luas segitiga bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Awalnya bingung, Bu. Tapi sudah ketemu jawabannya” 

P : “Bagaimana caranya?” 

S1 : (Sambil menunjukkan bangun datar jajargenjang) “Jajargenjang kalau dibagi 

dua kan seperti jadi dua buah segitiga, Bu” 

P : “Cara menghitung luasnya bagaimana kalau menggunakan rumus luas 

segitiga?” 

S1 : “Kalau saya tadi menjawabnya 2 ×
1

2
× 18 × 12 = 216𝑐𝑚2” 

P : “Apakah sama jika menghitung dengan rumus luas jajargenjang?” 

S1 : “Sebentar bu” (Sambil menghitung) “Ternyata sama, Bu.” 

P : “Oke untuk nomor terakhir bagaimana bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu” 

P : “Bagaimana cara menghitungnya?” 

S1 : “Pertama menghitung luas tanah semuanya bu, terus dibagi 4 untuk 

menghitung luas tanah yang didapat setiap anak” 

 

Tes Sesi 8 Imajinasi Matematis 

P : “Nomor satu bisa mengerjakan atau tidak?  

S1 : “Bisa” 

P : “Jawabannya berapa, Salwa?” 

S1 : “Jawabannya 360𝑐𝑚2, Bu” 

P : “Cara mengerjakannya bagaimana?” 

S1 : “Pakai rumus luas layang-layang, Bu” 
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P : “Kalau nomor dua bisa mengerjakan tidak? Apa yang diketahui dari soal 

nomor dua?” 

S1 : “Bisa, Bu. Nomor dua disuruh menghitung diagonal dua” 

P : “Bagaimana cara mengerjakannya?” 

S1 : “Pertama luasnya dikali dua dulu terus dibagi dengan diagonal satu” 

P : “Hasilnya berapa, Salwa?” 

S1 : “20 𝐾𝑚, Bu” 

P : “Nomor tiga bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu. Menghitung banyaknya keramik” 

P : “Bagaimana cara menghitungnya, Salwa?” 

S1 : “Pertama menghitung luas lantainya dulu, setelah itu menghitung luas 

keramik. Terus luas lantai dibagi dengan luas keramik” 

P : “Hasilnya berapa banyak keramik yang dibutuhkan?” 

S1 : “Hasilnya 78 keramik, Bu” 

P : “Kalau soal nomor empat bagaimana? Bisa mengerjakan tidak?” 

S1 : “Bisa, Bu, Menghitung luas belah ketupat .” 

P : “Caranya bagaimana, Salwa?” 

S1 : “Dihitung menggunakan rumus luas belah ketupat seperti biasanya. Luas =

 diagonal satu dikali diagonal dua terus dibagi dua” 

P : “Hasilnya berapa?” 

S1 : “Hasilnya 192 𝑐𝑚2” 

P : “Kalau soal nomor lima bagaimana?  

S1 : “Nomor lima agak rumit” 

P : “Apa yang Salwa ketahui dari permasalahan dalam soal nomor lima?” 

S1 : “Ada gabungan dua belah ketupat dan lima layang-layang lalu disuruh 

menghitung luas semuanya, Bu” 

P : “Cara mengerjakannya bagaimana?” 

S1 : “Pertama mencari luas belah ketupat hasilnya 40 𝑐𝑚2.  Karena ada dua belah 

ketupat maka dikali dua hasilya 80 𝑐𝑚2.  

P : “Lalu langkah selanjutnya bagaimana?” 
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S1 : “Langkah kedua mencari luas layang-layang hasilnya 192𝑐𝑚2. Karena ada 

lima layang-layang maka dikali lima hasilnya 960 𝑐𝑚2.  

P : “Jadi luas seluruhnya berapa?” 

S1 : “Luas seluruhnya yaitu luas gabungan belah ketupat ditambah luas gabungan 

layang-layang bu. Jadinya 80 + 960 = 1040 𝑐𝑚2” 

P : “Oke, Benar. Lalu untuk soal nomor enam bagaimana? Bisa mengerjakan 

tidak?” 

S1 : “Bisa, bu. Mencari diagonal dua. Caranya sama seperti nomor dua. Pertama 

luasnya dikali dua dulu terus dibagi dengan diagonal satu” 

P : “Hasilnya berapa, Salwa?” 

S1 : “Hasilnya 40 cm”  
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Lampiran 36 

LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN IMAJINASI MATEMATIS 

SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

Nama Siswa  : Ananda Salwa Khoirunnisa  

Kelas / Semester  : IX-A / 2 

Sekolah   : SLB-A Wantuwirawan 

 

PETUNJUK  

1. Mengamati secara seksama seluruh proses kegiatan pembelajaran. 

2. Mengamati kemampuan imajinasi matematis selama siswa mengerjakan tes 

sebelum diberikan perlakuan (baseline) hingga setelah diberikan perlakuan 

(intervensi). 

3. Memberi tanda pada setiap aspek kemampuan imajinasi matematis di bawah 

ini, yaitu memberi tanda centang (V) apabila tampak, tanda pagar (#) apabila 

sedikit tampak, dan tanda silang (X) apabila tidak tampak. 

4.  Menuliskan catatan khusus pada keterangan apabila menemukan aspek-aspek 

menarik yang belum tertulis dalam tabel penskoran.  

Aspek yang diamati Pertemuan 

1 2 3 4 5 

IMAJINASI MATEMATIS 

Mengeksplorasi masalah matematika pada 

soal yang disediakan  

X V V V V 

Berimajinasi untuk menyelesaikan soal 

dengan penyelesaian yang siswa temukan 

sendiri  

X V V V V 

Memunculkan ide-ide baru yang efektif  X X V V V 

Mentransfer ide-ide baru pada latihan tertulis  X X X V V 
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Mengekspresikan abstraksi soal matematika 

ke dalam contoh-contoh konkret  

X X X X V 

Menemukan solusi dari masalah matematika  X X X X V 

 

Keterangan: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

       Semarang, 2 Maret 2020 

 

       Pengamat,  

       
  

 

       

  

 

       Yusriza Firdausi Romdhiana 

        NIM. 4101416042 
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Lampiran 37 

NASKAH MEDIA AUDIO GEOBRAILLE 

 

Switch ON (3 kali ditekan) 

(1) Selamat datang di pembelajaran Matematika menggunakan media Audio 

GeoBraille, Hallo Sahabat Pintar … Bagaimana Kabarnya hari ini? Semoga 

selalu diberikan nikmat kesehatan ya…  

Perkenalkan namaku adalah Audio Geobraille, sebuah media pembelajaran 

matematika yang akan menemani sahabat untuk belajar geometri khususnya 

materi bangun datar segiempat. 

(2) Sebelum mempelajari bangun datar segiempat, alangkah baiknya kita mengenal 

dulu apasih yang disebut dengan bangun datar segiempat ? 

Bangun datar adalah suatu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh 

garis – garis lurus, mempunyai dua dimensi yakni panjang dan lebar. 

Segiempat adalah suatu segi banyak (polygon) yang memiliki empat sisi 

dan empat sudut.  

Jadi bangun datar segiempat adalah bangun datar yang mempunyai 

empat sisi dan empat sudut   

Secara umum, bangun datar segiempat terbagi menjadi beberapa 

macam, antara lain: Persegi, Persegi panjang, Jajar genjang, Trapesium, Belah 

Ketupat, dan Layang – Layang.  

(3) Sahabat pasti bertanya, bagaimana sih cara menggunakan Audio Geobraille ini? 

Simak baik – baik ya sahabat, aku akan menjelaskan cara menggunakan Audio 

Geobraille  

Media Audio Geobraille ini terdiri dari beberapa jenis bangun datar 

segiempat, yaitu mulai dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapezium, 

belah ketupat, dan layang – layang.  

Masing – masing jenis segiempat terdapat 4 buah bangun datar yang 

disusun secara menurun.  
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Di bagian bawah dari setiap bangun datar terdapat tombol, yang apabila 

ditekan/dipencet akan mengeluarkan suara berupa penjelasan sifat dari bangun 

datar tersebut.  

Sahabat dapat menekan tombol, mendengarkan dan memahami sifat – 

sifat segiempat yang dimaksud, kemudian meraba segiempat sesuai dengan apa 

yang telah dijelaskan.  

Apakah Sahabat sudah paham bagaimana menggunakan media ini? Yuk 

kita belajar segiempat bersama – sama. Apabila ada materi yang kurang jelas, 

Silahkan bertanya kepada bapak atau ibu guru ya sahabat. Selamat belajar …  

 

Persegi 

Bangun Pertama (2 kali ditekan) 

(1) Segiempat ini bernama Persegi 

Persegi adalah segiempat yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang, 4 sudut 

yang sama besar, dan semua sudutnya 90°.  

(2) Sifat – sifat Persegi  

Sifat persegi yang pertama yaitu persegi mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. 

Persegi ini mempunyai 4 sisi yaitu sisi 𝐴𝐵, sisi 𝐵𝐶, sisi 𝐶𝐷, dan sisi 𝐷𝐴. Persegi 

ini mempunyai 4 titik sudut yaitu titik sudut 𝐴, titik sudut 𝐵, titik sudut 𝐶, dan 

titik sudut 𝐷. 

Bangun Kedua (3 kali ditekan) 

(1) Sifat Persegi yang kedua yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama 

panjang. Sisi 𝐴𝐵 ∥ sisi DC, Sisi 𝐵𝐶 ∥ sisi 𝐴𝐷. Panjang Sisi 𝐴𝐵 = Panjang sisi 

𝐷𝐶. Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 𝐴𝐷. 

(2) Sifat persegi yang ketiga yaitu keempat sisinya sama panjang. Sisi 𝐴𝐵 = Sisi 

𝐵𝐶 = Sisi 𝐶𝐷 = Sisi 𝐷𝐴 yang masing – masing mempunyai panjang 4 𝑐𝑚.  

(3) Sifat persegi yang keempat yaitu persegi mempunyai keempat sudut yang sama 

besar dan berukuran 90°. Persegi ini mempunyai ∠𝐴𝐵𝐶, ∠𝐵𝐶𝐷, ∠𝐶𝐷𝐴, dan 

∠𝐷𝐴𝐵 yang masing – masing merupakan sudut siku – siku atau sudut 90°. 
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Bangun Ketiga (1 kali ditekan) 

(1) Sifat persegi yang kelima yaitu Persegi mempunyai 2 diagonal yang sama 

panjang.  

Diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang 

saling berhadapan. Diagonal dari persegi ini yaitu ruas garis 𝐴𝐶 dan ruas garis 

𝐵𝐷. Panjang ruas garis 𝐴𝐶 = Panjang ruas garis 𝐵𝐷. 

Bangun Keempat (1 kali ditekan) 

(1) Sahabat pintar, Bagaimanakah mencari Luas Persegi? Rumus Luas Persegi 

adalah 𝐿 = 𝑠𝑖𝑠𝑖 ×  𝑠𝑖𝑠𝑖 

Misalnya kita akan menghitung luas persegi. Persegi ini mempunyai sisi yang 

berukuran 4 𝑐𝑚. Ingat rumus luas persegi adalah 𝐿 = 𝑠𝑖𝑠𝑖 ×  𝑠𝑖𝑠𝑖. Karena 

persegi ini mempunyai sisi yang berukuran 4 𝑐𝑚. Maka kita dapat menghitung 

Luas persegi ini yaitu 𝐿 = 4 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚2  

 

Persegi Panjang 

Bangun Pertama (1 kali ditekan) 

(1) Segiempat ini bernama Persegi Panjang  

Persegi panjang adalah segiempat yang keempat sudutnya siku – siku 

dan sisi – sisi yang berhadapan sama panjang  

Ingat ya sahabat pintar, perbedaan antara persegi dengan persegi 

panjang adalah jika persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang sedangkan 

persegi panjang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang sisi 

yang sama lebar 

Bangun Kedua (2 kali ditekan) 

(1) Sifat – sifat Persegi panjang  

Sifat persegi panjang yang pertama yaitu persegi panjang mempunyai 4 sisi 

dengan sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang sisi sama lebar. Persegi 

panjang ini mempunyai 4 sisi yaitu sisi 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, dan 𝐷𝐴. 
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Sepasang sisi yaitu 𝐴𝐵 dan 𝐷𝐶 merupakan sisi yang sama panjang yaitu dengan 

panjang 6 𝑐𝑚. Sepasang sisi yang lain yaitu 𝐵𝐶 dan 𝐴𝐷 juga sama panjang 

yaitu 4 𝑐𝑚. 

Pasangan sisi yang lebih panjang disebut dengan panjang (𝑝). Sedangkan 

pasangan sisi yang lebih pendek disebut lebar (𝑙). Jadi Sisi 𝐴𝐵 atau 𝐷𝐶 

merupakan panjang. Kemudian Sisi 𝐵𝐶 atau 𝐴𝐷 merupakan lebar. 

(2) Sifat persegi panjang yang kedua yaitu persegi panjang mempunyai 4 titik sudut 

yaitu titik sudut 𝐴, 𝐵, 𝐶, dan D yang masing-masing sudut membentuk sudut 

siku-siku. Besar sudut siku-siku yaitu 90°. 

Bangun Ketiga (1 kali ditekan) 

(1) Sifat persegi panjang yang ketiga yaitu persegi panjang mempunyai 2 diagonal 

yang sama panjang 

Diagonal dari persegi panjang ini yaitu ruas garis 𝐴𝐶 dan ruas garis 𝐵𝐷. 

Panjang ruas garis 𝐴𝐶 = Panjang ruas garis 𝐵𝐷 

Bangun Keempat (1 kali ditekan) 

(1) Sahabat pintar, Bagaimanakah mencari Luas Persegi Panjang? Rumus Luas 

Persegi Panjang adalah 𝐿 =  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 ×  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 

Misalnya kita akan menghitung luas persegi panjang. Persegi panjang ini 

mempunyai panjang yang berukuran 6 𝑐𝑚 dan lebar yang berukuran 4  𝑐𝑚. 

Ingat rumus luas persegi panjang 𝐿 =  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 ×  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 dapat ditulis dengan 

𝐿 = 𝑝 × 𝑙. Maka kita dapat menghitung Luas persegi panjang, yaitu  

𝐿 = 6 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚 = 24 𝑐𝑚2  

 

Jajar Genjang 

Bangun Pertama (1 kali ditekan) 

(1) Segiempat ini bernama Jajar Genjang 

Sifat – sifat jajar genjang: 
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Sifat jajar genjang yang pertama yaitu jajar genjang mempunyai 4 sisi dan 4 

titik sudut. Jajar genjang ini mempunyai 4 sisi yaitu sisi 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, dan 𝐷𝐴. 

4 titik sudut yaitu titik sudut 𝐴, 𝐵, 𝐶, dan 𝐷. 

Bangun Kedua (2 kali ditekan) 

(1) Sifat jajar genjang yang kedua yaitu jajar genjang mempunyai 2 pasang sisi 

sejajar dan sama panjang. Sepasang sisi yaitu 𝐴𝐵 dan 𝐷𝐶. 𝐴𝐵 sejajar dengan 

𝐷𝐶. Panjang sisi 𝐴𝐵 = Panjang sisi 𝐷𝐶.  

Sepasang sisi yang lain yaitu 𝐵𝐶 dan 𝐴𝐷. 𝐵𝐶 sejajar dengan 𝐴𝐷. Panjang sisi 

𝐵𝐶 = Panjang sisi 𝐴𝐷 

(2) Sifat jajar genjang yang ketiga yaitu jajar genjang mempunyai 2 buah sudut 

tumpul, dan 2 buah sudut lancip. Sudut yang saling berhadapan sama besar.  

Jajar genjang ini mempunyai ∠𝐴𝐵𝐶 yang berhadapan dengan sudut 

∠𝐶𝐷𝐴. ∠𝐴𝐵𝐶 dan ∠𝐶𝐷𝐴 tersebut merupakan sudut lancip.  

Jajar genjang ini mempunyai ∠𝐵𝐴𝐷 yang berhadapan dengan ∠𝐷𝐶𝐵. 

∠𝐵𝐴𝐷 dan ∠𝐷𝐶𝐵 tersebut merupakan sudut tumpul  

Bangun Ketiga (1 kali ditekan) 

(1) Sifat jajar genjang yang ketiga yaitu jajar genjang mempunyai 2 diagonal yang 

tidak sama panjang 

Diagonal dari jajar genjag ini yaitu ruas garis 𝐴𝐶 dan ruas garis 𝐵𝐷. Panjang 

ruas garis 𝐴𝐶 ≠ Panjang ruas garis 𝐵𝐷 

Bangun Keempat (1 kali ditekan) 

(1) Sahabat pintar, Bagaimanakah mencari Luas Jajar genjang? Rumus Luas Jajar 

genjang adalah 𝐿 =  𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Misalnya kita akan menghitung luas jajar genjang. Jajar genjang ini mempunyai 

alas yaitu sisi 𝐶𝐷 yang berukuran 5 𝑐𝑚 dan tinggi yaitu sisi 𝐴𝐸 yang berukuran 

4 𝑐𝑚. Ingat rumus luas jajar genjang sama dengan 𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖. Maka 

kita dapat menghitung Luas jajar genjang, yaitu 𝐿 = 5 𝑐𝑚 × 4 𝑐𝑚 = 20 𝑐𝑚2  
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Trapesium 

Bangun Pertama (1 kali ditekan) 

(1) Segiempat ini bernama Trapesium 

Sifat – sifat trapesium: 

Sifat trapesium yang pertama yaitu trapesium mempunyai 4 sisi dan 4 titik 

sudut. Trapesium ini mempunyai 4 sisi yaitu sisi 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, dan 𝐷𝐴. 4 titik 

sudut yaitu titik sudut 𝐴, 𝐵, 𝐶, dan 𝐷  

Bangun Kedua (1 kali ditekan) 

(1) Sifat trapesium yang kedua yaitu trapesium mempunyai tepat sepasang sisi 

sejajar dan tidak sama panjang. Sepasang sisi yang sejajar yaitu 𝐴𝐵 dan 𝐷𝐶. 

𝐴𝐵 sejajar dengan 𝐷𝐶. Panjang sisi 𝐴𝐵 ≠ Panjang sisi 𝐷𝐶.  

Bangun Ketiga (1 kali ditekan) 

(1) Trapesium ini merupakan Trapesium Siku – Siku. Karena memiliki tepat dua 

sudut siku-siku, yaitu ∠𝐵𝐴𝐷 dan ∠𝐴𝐷𝐶 

Bangun Keempat (1 kali ditekan) 

(1) Sahabat pintar, Bagaimanakah mencari luas Trapesium? Rumus Luas 

Trapesium adalah 𝐿 =
(𝑎+𝑏)

2
× 𝑡 , Dimana 𝑎 dan 𝑏 merupakan sisi – sisi yang 

sejajar, dan 𝑡 merupakan tinggi dari trapesium 

Misalnya trapezium ini mempunyai sisi – sisi yang sejajar yaitu sisi 𝐴𝐵 dan sisi 

𝐷𝐶. Sisi 𝐴𝐵 berukuran 3 𝑐𝑚, dan sisi 𝐶𝐷 berukuran 5 𝑐𝑚. Tinggi dari 

trapezium ini yaitu sisi 𝐴𝐸 yang berukuran 4 𝑐𝑚.  

Jadi dapat kita hitung Luas Trapesium yaitu 𝐿 =
(3+5)

2
× 4 = 16 𝑐𝑚2 

 

Belah Ketupat 

Bangun Pertama (1 kali ditekan) 

(1) Segiempat ini bernama Belah Ketupat 

Sifat – sifat Belah Ketupat 
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Sifat Belah Ketupat yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi dan 4 titik 

sudut. Belah Ketupat ini mempunyai 4 sisi yaitu sisi 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, dan 𝐷𝐴. Belah 

Ketupat ini mempunyai 4 Titik Sudut yaitu Titik Sudut 𝐴, 𝐵, 𝐶, dan 𝐷. 

Sifat Belah Ketupat yang kedua yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang 

sejajar dan sama panjang. Sisi 𝐴𝐵 sejajar dengan sisi 𝐷𝐶, Sisi 𝐵𝐶 sejajar 

dengan sisi 𝐴𝐷. Panjang Sisi 𝐴𝐵 = Panjang sisi 𝐷𝐶. Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang 

sisi 𝐴𝐷. 

Bangun Kedua (1 kali ditekan) 

(1) Sifat belah ketupat yang ketiga yaitu 2 pasang sudut yang berhadapan sama 

besar. Ukuran ∠𝐴𝐵𝐶 = ∠𝐴𝐷𝐶. Ukuran ∠𝐷𝐴𝐵 = ∠𝐷𝐶𝐵. 

Bangun Ketiga (1 kali ditekan) 

(1) Sifat belah ketupat yang keempat yaitu belah ketupat mempunyai 2 diagonal 

yang tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. 

Diagonal belah ketupat yaitu ruas garis 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷. Panjang ruas garis 𝐴𝐶 ≠

 Panjang ruas garis 𝐵𝐷 

Bangun Keempat (1 kali ditekan) 

(1) Sahabat pintar, Bagaimanakah mencari Luas Belah Ketupat? Rumus Luas 

Belah Ketupat adalah 𝑙 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

Misalnya kita akan menghitung luas Belah ketupat. Belah Ketupat ini 

mempunyai 𝑑1 yaitu ruas garis 𝐵𝐷 yang berukuran 4 𝑐𝑚 dan 𝑑2 yaitu ruas 

garis 𝐴𝐶 yang berukuran 7 𝑐𝑚. Maka kita dapat menghitung Luas belah ketupat 

ini yaitu 𝐿 =
1

2
× 4 𝑐𝑚 × 7 𝑐𝑚 = 14 𝑐𝑚2  

 

Layang – Layang  

Bangun Pertama (1 kali ditekan) 

(1) Segiempat ini bernama Layang – layang  

Sifat – sifat Layang – Layang  
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Sifat Layang – Layang yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. 

Layang – Layang ini mempunyai 4 sisi yaitu sisi 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, dan 𝐷𝐴. Layang 

– layang ini mempunyai 4 Titik Sudut yaitu Titik Sudut 𝐴, 𝐵, 𝐶, dan 𝐷. 

Bangun Kedua (1 kali ditekan) 

(1) Sifat Layang – Layang yang kedua yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sama 

panjang. Panjang sisi 𝐴𝐵 = Panjang sisi 𝐴𝐷, Panjang Sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 

𝐷𝐶. 

Sifat layang – layang yang ketiga yaitu mempunyai sepasang sudut yang 

berhadapan dan sama besar. Ukuran ∠𝐴𝐵𝐶 = Ukuran ∠𝐴𝐷𝐶. 

Bangun Ketiga (1 kali ditekan) 

(1) Sifat layang – layang yang keempat yaitu mempunyai 2 diagonal yang tidak 

sama panjang, saling berpotongan tegak lurus. Diagonal dari layang – layang 

yaitu ruas garis 𝐵𝐷 dan ruas garis 𝐴𝐶. Panjang ruas garis 𝐴𝐶 ≠ Panjang ruas 

garis 𝐵𝐷. 𝐴𝐶 dan 𝐵𝐷 berpotongan di titik 𝑂 sehingga 𝐵𝐷 tegak lurus dengan 

𝐴𝐶.  

Bangun Keempat (1 kali ditekan) 

(1) Sahabat pintar, Bagaimanakah mencari Luas layang – layang ? Rumus Luas 

Layang – Layang adalah 𝐿 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 

Misalnya kita akan menghitung luas Layang – Layang. Layang – Layang ini 

mempunyai 𝑑1 yaitu ruas garis 𝐵𝐷 yang berukuran 4 𝑐𝑚 dan 𝑑2 yaitu ruas 

garis 𝐴𝐶 yang berukuran 7 𝑐𝑚. Maka kita dapat menghitung Luas Layang – 

Layang ini yaitu 𝐿 =
1

2
× 4 𝑐𝑚 × 7 𝑐𝑚 = 14 𝑐𝑚2  

 

Switch OFF (1 kali ditekan) 

“Terima kasih telah menggunakan media Audio Geobraille ini ya Sahabat. 

Tetap Semangat belajar” 
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Lampiran 38 

SKETCH MEDIA AUDIO GEOBRAILLE  

#include "SoftwareSerial.h" 

#include "DFRobotDFPlayerMini.h" 

static const uint8_t PIN_MP3_TX = 3; // Connects to module's RX 

static const uint8_t PIN_MP3_RX = 2; // Connects to module's TX 

SoftwareSerial softwareSerial(PIN_MP3_RX, PIN_MP3_TX); 

 

// Create the Player object 

DFRobotDFPlayerMini player; 

int TR1=A1; 

int TR2=A2; 

int TR3=A3; 

int TR4=A0; 

int TR5=A4; 

int TR6=A7; 

int TR7=A5; 

int TR8=A6; 

 

int TR9=A9; 

int TR10=A10; 

int TR11=A11; 

int TR12=A8; 

int TR13=A12; 

int TR14=A15; 

int TR15=A13; 

int TR16=A14; 

int TR17=20; 

int TR18=19; 
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int TR19=18; 

int TR20=21; 

int TR21=17; 

int TR22=14; 

int TR23=16; 

int TR24=15; 

int TON=6; 

int TOFF=7; 

 

bool ON(){  if (digitalRead(TON)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool OFF(){  if (digitalRead(TOFF)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S1(){  if (digitalRead(TR1)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S2(){  if (digitalRead(TR2)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S3(){  if (digitalRead(TR3)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S4(){  if (digitalRead(TR4)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S5(){  if (digitalRead(TR5)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S6(){  if (digitalRead(TR6)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S7(){  if (digitalRead(TR7)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S8(){  if (digitalRead(TR8)==0){return true;}  else {return false;}  } 

 

bool S9(){  if (digitalRead(TR9)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S10(){  if (digitalRead(TR10)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S11(){  if (digitalRead(TR11)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S12(){  if (digitalRead(TR12)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S13(){  if (digitalRead(TR13)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S14(){  if (digitalRead(TR14)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S15(){  if (digitalRead(TR15)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S16(){  if (digitalRead(TR16)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S17(){  if (digitalRead(TR17)==0){return true;}  else {return false;}  } 
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bool S18(){  if (digitalRead(TR18)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S19(){  if (digitalRead(TR19)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S20(){  if (digitalRead(TR20)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S21(){  if (digitalRead(TR21)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S22(){  if (digitalRead(TR22)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S23(){  if (digitalRead(TR23)==0){return true;}  else {return false;}  } 

bool S24(){  if (digitalRead(TR24)==0){return true;}  else {return false;}  } 

 

int Rumus[28], enableR[28], on[1]; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  softwareSerial.begin(9600); 

 

  pinMode(TON, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TOFF, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR1, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR2, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR3, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR4, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR5, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR6, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR7, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR8, INPUT_PULLUP); 

 

  pinMode(TR9, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR10, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR11, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR12, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR13, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR14, INPUT_PULLUP); 
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  pinMode(TR15, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR16, INPUT_PULLUP); 

 

  pinMode(TR17, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR18, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR19, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR20, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR21, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR22, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR23, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(TR24, INPUT_PULLUP); 

     

  if (player.begin(softwareSerial)) {Serial.println("OK");}  

  else {Serial.println("Connecting to DFPlayer Mini failed!");}  } 

 

void test(){ 

  Serial.print(S1()); Serial.print(" ");  Serial.print(S9());  Serial.print(" ");  

Serial.println(S17()); 

  Serial.print(S2()); Serial.print(" ");  Serial.print(S10()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S18()); 

  Serial.print(S3()); Serial.print(" ");  Serial.print(S11()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S19()); 

  Serial.print(S4()); Serial.print(" ");  Serial.print(S12()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S20()); 

  Serial.print(S5()); Serial.print(" ");  Serial.print(S13()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S21()); 

  Serial.print(S6()); Serial.print(" ");  Serial.print(S14()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S22()); 

  Serial.print(S7()); Serial.print(" ");  Serial.print(S15()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S23()); 

  Serial.print(S8()); Serial.print(" ");  Serial.print(S16()); Serial.print(" ");  

Serial.println(S24()); 
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  Serial.println(" "); 

  delay(200); 

} 

void program(){ 

  Serial.println("ON MASUK"); 

  Serial.println("AUDIO GEOBRAILLE"); 

  Serial.println("Authorized by PROTOTECH.ID"); 

 

  while(1){ 

         if (S1()&&enableR[0]==0){player.play(4); Serial.println("Rumus Persegi1-1"); 

delay(100);enableR[0]=1; delay(10000);}  

    else if (S1()&&enableR[0]==1){player.play(5); Serial.println("Rumus Persegi1-2"); 

delay(100);enableR[0]=2; delay(10000);} 

     

    else if (S2()&&enableR[1]==0){player.play(6); Serial.println("Rumus Persegi2-1"); 

delay(100);enableR[1]=1; delay(10000);} 

    else if (S2()&&enableR[1]==1){player.play(7); Serial.println("Rumus Persegi2-2"); 

delay(100);enableR[1]=2; delay(10000);} 

    else if (S2()&&enableR[1]==2){player.play(8); Serial.println("Rumus Persegi2-3"); 

delay(100);enableR[1]=3; delay(10000);} 

     

    else if (S3()&&enableR[2]==0){player.play(9); Serial.println("Rumus Persegi3"); 

delay(100);enableR[2]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S4()&&enableR[3]==0){player.play(10); Serial.println("Rumus Persegi4"); 

delay(100);enableR[3]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S5()&&enableR[4]==0){player.play(11); Serial.println("Rumus Persegi 

Panjang1"); delay(100);enableR[4]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S6()&&enableR[5]==0){player.play(12); Serial.println("Rumus Persegi Panjang2-

1"); delay(100);enableR[5]=1; delay(10000);} 

    else if (S6()&&enableR[5]==1){player.play(13); Serial.println("Rumus Persegi Panjang2-

2"); delay(100);enableR[5]=2; delay(10000);} 
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    else if (S7()&&enableR[6]==0){player.play(14); Serial.println("Rumus Persegi 

Panjang3"); delay(100);enableR[6]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S8()&&enableR[7]==0){player.play(15); Serial.println("Rumus Persegi 

Panjang4"); delay(100);enableR[7]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S9()&&enableR[8]==0){player.play(16); Serial.println("Rumus Jajar Genjang1"); 

delay(100);enableR[8]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S10()&&enableR[9]==0){player.play(17); Serial.println("Rumus Jajar Genjang2-

1"); delay(100);enableR[9]=1; delay(10000);} 

    else if (S10()&&enableR[9]==1){player.play(18); Serial.println("Rumus Jajar Genjang2-

2"); delay(100);enableR[9]=2; delay(10000);} 

     

    else if (S11()&&enableR[10]==0){player.play(19); Serial.println("Rumus Jajar 

Genjang3"); delay(100);enableR[10]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S12()&&enableR[11]==0){player.play(20); Serial.println("Rumus Jajar 

Genjang4"); delay(100);enableR[11]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S13()&&enableR[12]==0){player.play(21); Serial.println("Rumus Trapesium1"); 

delay(100);enableR[12]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S14()&&enableR[13]==0){player.play(22); Serial.println("Rumus Trapesium2"); 

delay(100);enableR[13]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S15()&&enableR[14]==0){player.play(23); Serial.println("Rumus Trapesium3"); 

delay(100);enableR[14]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S16()&&enableR[15]==0){player.play(24); Serial.println("Rumus Trapesium4"); 

delay(100);enableR[15]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S17()&&enableR[16]==0){player.play(25); Serial.println("Rumus Belah 

Ketupat1"); delay(100);enableR[16]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S18()&&enableR[17]==0){player.play(26); Serial.println("Rumus Belah 

Ketupat2"); delay(100);enableR[17]=1; delay(10000);} 
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    else if (S19()&&enableR[18]==0){player.play(27); Serial.println("Rumus Belah 

Ketupat3"); delay(100);enableR[18]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S20()&&enableR[19]==0){player.play(28); Serial.println("Rumus Belah 

Ketupat4"); delay(100);enableR[19]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S21()&&enableR[20]==0){player.play(29); Serial.println("Rumus Layang 

Layang1"); delay(100);enableR[20]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S22()&&enableR[21]==0){player.play(30); Serial.println("Rumus Layang 

Layang2"); delay(100);enableR[21]=1; delay(10000);} 

     

    else if (S23()&&enableR[22]==0){player.play(31); Serial.println("Rumus Layang 

Layang3"); delay(100);enableR[22]=1; delay(10000);} 

    else if (S24()&&enableR[23]==0){player.play(32); Serial.println("Rumus Layang 

Layang4"); delay(100);enableR[23]=1; delay(10000);} 

    else if(OFF()&&on[0]==3){player.play(33); Serial.println("OFF MASUK"); off();} 

    delay(100);  

  } 

} 

void utama() { 

  while(1){ 

    if (ON()&&on[0]==0){player.play(1); Serial.println("ON 1-1"); delay(100);on[0]=1; 

delay(10000);} 

    else if (ON()&&on[0]==1){player.play(2); Serial.println("ON 1-2"); delay(100);on[0]=2; 

delay(10000);} 

    else if (ON()&&on[0]==2){player.play(3); Serial.println("ON 1-3"); delay(100);on[0]=3; 

delay(10000); program(); } 

  } 

} 

void off(){ 

  while(1){ 

    on[0]=0;  
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    enableR[1]=0; enableR[2]=0;  enableR[3]=0;  enableR[4]=0;  enableR[5]=0;  

enableR[6]=0;  enableR[7]=0;  enableR[8]=0;  

    enableR[9]=0; enableR[10]=0;  enableR[11]=0;  enableR[12]=0;  enableR[13]=0;  

enableR[14]=0;  enableR[15]=0;  enableR[16]=0;  

    enableR[17]=0; enableR[18]=0;  enableR[19]=0;  enableR[20]=0;  enableR[21]=0;  

enableR[22]=0;  enableR[23]=0;  enableR[0]=0;  

    utama(); 

  } 

} 

void loop() { 

  utama();   

}  
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Lampiran 39 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 1) 

 

  

Jawaban Tes Sesi 1 dalam Huruf Abjad 

          1. 

1. Persegi  

2. 25 − 10 = 15 

3. 10 + 8 = 18 

4.  

5.  

6. 

Salwa 

SLB Wantu Wirawan  

Salatiga 
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Lampiran 40 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 2) 

 

Jawaban Tes Sesi 2 dalam Huruf Abjad 

Salwa                2. 

SLB Wantuwirawan 

Salatiga 

 

1. Belah ketupat  

2. Panjang sisi = 4𝑎 

    Keliling = 48 

3. Panjang 𝐸𝐹 = 10 

    Panjang 𝐺𝐻 = 17 

    17 − 10 = 7  

4.  

5. Keliling = 100 

6.   
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Lampiran 41 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 3) 

 

 

  

Jawaban Tes Sesi 3 dalam Huruf Abjad 

          3. 

1. Luas = 8 × 8 = 64 

2.   

3. Lantai berukuran 8 × 4 

Keramik berukuran 20 × 20 

Luas = 8 × 4 = 32 

Luas = 20 × 20 = 400 

4.   

5.   

6.  
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Lampiran 42 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 4) 

  

Jawaban Tes Sesi 4 dalam Huruf Abjad 

          4. 

1. Diagonal satu = 25 cm 

Diagonal dua = 14 cm 

Luas = 25 × 14 = 350 𝑐𝑚2 

2. Luas = 60 𝐾𝑚2 

Diagonal = 1500 cm 

3. Luas Keramik = 1 × 1 = 1 

4. Diagonal satu = 12 cm 

Diagonal dua = 8 cm  

5. Luas = 8 × 6 = 48 

Luas = 10 × 16 = 160 

Luas gabungan = 208 

6. Luas = 375 

Diagonal = 50 cm 
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Lampiran 43 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 5) 
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Jawaban Tes Sesi 5 dalam Huruf Abjad 

          5. 

1. Persegi panjang  

2. Sisi 𝐶𝐷 sejajar sisi 𝐴𝐵 

Panjang sisi 𝐶𝐷 = Panjang sisi 𝐴𝐵 = 30 cm 

Sisi 𝐵𝐶 sejajar sisi 𝐴𝐷 

Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 𝐴𝐷 = 15 cm 

Selisih panjang sisi 𝐶𝐷 dan 𝐵𝐶 = 30 − 15 = 15 cm 

3. Panjang 𝐷𝐸 = 20 cm 

Panjang 𝐶𝐸 = 12 cm 

(a) Sisi 𝐴𝐵 sejajar sisi 𝐷𝐶 

Karena 𝐴𝐵𝐷𝐸 persegi maka 𝐴𝐵 = 𝐷𝐸 = 20 cm 

 (b) Panjang sisi 𝐶𝐷 = Panjang 𝐷𝐸 + 𝐶𝐸 = 20 cm +12 cm= 32 cm  

4. Karena sisi 𝑅𝑆 = sisi 𝑄𝑃 

Maka panjang sisi 𝑅𝑆 = panjang sisi 𝑄𝑃 

5. Keliling = 200 cm 

Panjang sisi persegi = 200 ÷ 4 = 50 cm 

6. Ukuran panjang = 48 ÷ 3 = 16 m 

Ukuran lebar= 9 m 
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Lampiran 44 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 6) 
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Jawaban Tes Sesi 6 dalam Huruf Abjad 

          6. 

1. Layang-layang 

2. Panjang sisi = 6𝑎 

Keliling = 120 cm 

Panjang sisi belah ketupat = 120 ÷ 4 = 30 

Jadi 6𝑎 = 30 

𝑎 = 30 ÷ 6  

𝑎 = 5 cm 

3. Panjang sisi 𝐵𝐶 = Panjang sisi 𝐴𝐵 = 20 cm 

Panjang sisi 𝐴𝐷 = Panjang sisi 𝐶𝐷 = 39 cm 

Selisih panjang sisi 𝐵𝐶 dan 𝐴𝐷 = 39 − 20 = 19 cm 

4. Diagonal 𝐹𝐻 

5. Keliling belah ketupat = 300 

Karena belah ketupat keempat sisinya sama panjang  

Maka panjang sisi 300 ÷ 4 = 75 cm 

6. Sudut yang besarnya sama dengan sudut 𝐹𝐸𝐻 adalah sudut 𝐹𝐺𝐻 

Karena sudut 𝐹𝐸𝐻 dan sudut 𝐹𝐺𝐻 saling berhadapan  
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Lampiran 45 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 7) 
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Jawaban Tes Sesi 7 dalam Huruf Abjad 

          7. 

1. Luas persegi = 𝑠𝑖𝑠𝑖 × 𝑠𝑖𝑠𝑖  

= 18 m × 18 m 

= 324 𝑚2   

2. Bangun datar yang dipilih adalah persegi ukuran 10 × 10 sebanyak 3 buah 

Luas persegi = 10 cm × 10 cm= 100 𝑐𝑚2 

Luas gabungan = 3 × 100 = 300 𝑐𝑚2  

3. Lantai berbentuk persegi panjang berukuran 4 m × 3 m  

Keramik berbentuk persegi berukuran 40 cm × 40 cm 

Luas lantai = 4 m × 3 m = 12 𝑚2 = 120000 𝑐𝑚2 

Luas keramik = 40 cm × 40 cm = 1600 𝑐𝑚2 

Banyak keramik = 120000 ÷ 1600 = 75 

4. Luas jajargenjang = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

= 30 × 12 = 360 𝑐𝑚2  

5. Luas jajargenjang = 2 × Luas segitiga  

= 2 ×
1

2
× 18 × 12 = 216 𝑐𝑚2  

6. Luas tanah semuanya = 160 × 40 = 6400 𝑚2 

Luas tanah setiap anak = 6400 ÷ 4 = 1600 𝑚2 
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Lampiran 46 

LEMBAR JAWAB TES IMAJINASI MATEMATIS (SESI 8) 
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Jawaban Tes Sesi 8 dalam Huruf Abjad 

          8. 

1. Diagonal satu = 30 cm 

Diagonal dua = 24 cm  

Luas layang-layang =
1

2
× 30 × 24 = 360 𝑐𝑚2 

2. Luas belah ketupat = 80 𝑘𝑚2 

Diagonal satu = 8000 m = 8 km 

Luas =
1

2
× diagonal satu × diagonal dua  

Diagonal dua = 2 × luas ÷ diagonal satu  

= 2 × 80 ÷ 8 = 20 km 

3. Luas lantai = luas trapezium  

=
(𝑎+𝑏)

2
× 𝑡 =

(10+16)

2
× 6 = 78 𝑚2  

 Luas keramik = 1 m × 1 m= 1 𝑚2 

 Banyak keramik =
78

1
= 78 

4. Diagonal 𝐴𝐶 = panjang 𝐸𝐹 = 24 cm 

Diagonal 𝐵𝐷 = panjang 𝐹𝐺 = 16 cm 

Luas =
1

2
× diagonal satu × diagonal dua 

=
1

2
× 24 × 16 = 192 𝑐𝑚2  

5. Luas belah ketupat =  
1

2
× 8 × 10 = 40 𝑐𝑚2 

Luas gabungan dua belah ketupat = 2 × 40 = 80 𝑐𝑚2 

Luas layang-layang =  
1

2
× 16 × 24 = 192 𝑐𝑚2 

Luas gabungan lima layang-layang = 5 × 192 = 960 𝑐𝑚2 

Luas total = 80 + 960 = 1040 𝑐𝑚2 

6. Luas layang-layang = 500 𝑐𝑚2 

Diagonal satu = 25 cm  

Luas =
1

2
× diagonal satu × diagonal dua 

Diagonal dua = 2 × luas ÷ diagonal satu  

= 2 × 500 ÷ 25 = 40 cm 
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Lampiran 47 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 48 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 49 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Pelaksanaan tes kemampuan imajinasi 

matematis sebelum perlakuan (baseline) 

Pelaksanaan wawancara dengan subjek penelitian  

Pelaksanaan pembelajaran Matematika menggunakan media Audio Geobraille  

Pelaksanaan pembelajaran Matematika menggunakan media Audio Geobraille  
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Pelaksanaan pembelajaran Matematika menggunakan puzzle braille 

Pelaksanaan tes kemampuan imajinasi 

matematis setelah perlakuan (intervensi) 

 

Pelaksanaan wawancara dengan subjek penelitian  


